
 
Възстановяването след COVID-19: акцент върху
климата
 
Планът на ЕС за възстановяване от кризата с COVID-19 цели да положи основите
на климатично неутрална и устойчива Европа.
 

Здравната криза и борбата с икономическите последици от нея остават основен
приоритет в работата на ЕС, но мерките за възстановяване отчитат нуждата от
трансформация на Европа в екологична посока.
 
Предложеният план за възстановяване от 750 млрд. евро в допълнение към
промененото предложение за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. отговориха на призивите
на Парламента за мащабен пакет за реконструкция на Европа, в който централно място
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200513STO79012/covid-19-plant-na-es-za-ikonomichesko-vzstanoviavane
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200512IPR78912/ep-es-se-nuzhdae-ot-2-triliona-evro-za-spraviane-s-posleditsite-ot-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200512IPR78912/ep-es-se-nuzhdae-ot-2-triliona-evro-za-spraviane-s-posleditsite-ot-covid-19


следва да играе борбата срещу климатичните промени.
 
Преговорният екип на Парламента и председателството на Съвета постигнаха
споразумение през ноември 2020 г. за дългосрочния бюджет и плана за
възстановяване. Договореностите предвиждат поне 30% от средствата да бъдат
насочени в подкрепа на действията на ЕС относно климата.
 
Освен това 7,5% от годишните разходи през 2024 г. и 2025 г. ще бъдат насочени за
поддържане на биоразнообразието, а от 2026 г. този дял ще се повиши на 10%.
Парламентът даде официалното си одобрение по договореностите през декември 2020
г.
 
 
Планът за възстановяване на европейската икономика с название "Ново поколение ЕС
", цели да намали ефекта от кризата и да създаде предпоставки за устойчиво развитие
след нея.
 
 
Механизмът за възстановяване и устойчивост, който е основният инструмент в плана,
ще подкрепя прехода към зелена икономика и устойчивия растеж. Поне 37% от
средствата по него ще бъдат заделени за мерки, свързани с климата и
биоразнообразието.
 
 
Редица програми в дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. ще подпомагат
политиката за климата. Сред тях са фондовете за земеделие, за регионално развитие и
сближаване, инвестиционната програма InvestEU, програмата за иновации „Хоризонт
Европа“ и фондът за околна среда LIFE.
 
 
Научете повече за напредъка на ЕС по постигане на целите относно климата.
 
Климатичната неутралност става част от
законодателството на ЕС 
Извънредната ситуация, която Европейският парламент провъзгласи през ноември
2019 г., изисква приемането на редица мерки за засилване на ангажимента на ЕС към
климатична неутралност.
 
През декември 2019 г. Комисията очерта рамка за Зелен пакт за климата в Европа, а
през март предложи законодателство за постигането на нулеви нетни емисии в ЕС до
2050 г.
 
В отговор депутатите призоваха за по-голямо намаляване на емисиите, за да може ЕС
да постигне набелязаната цел.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180703STO07129/politikata-na-es-otnosno-promenite-v-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201106IPR91014/kompromis-otnosno-dlghosrochniia-biudzhet-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200131STO71519/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-vvedenie
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201211IPR93621/parlamentt-odobri-sedemghodishniia-biudzhet-na-es-za-perioda-2021-2027-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201211IPR93621/parlamentt-odobri-sedemghodishniia-biudzhet-na-es-za-perioda-2021-2027-gh
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20210128STO96608/vzstanoviavane-ot-krizata-s-covid-19-kak-shche-raboti-osnovniiat-instrument-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210617STO06481/finansiraneto-na-es-za-reghionite-kakvi-sa-prioritetite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210617STO06481/finansiraneto-na-es-za-reghionite-kakvi-sa-prioritetite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20210225STO98708/investeu-proghramata-na-es-za-stimulirane-na-investitsii
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20210422STO02652/proghrama-khorizont-evropa-kak-es-investira-v-nauka
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20210422STO02652/proghrama-khorizont-evropa-kak-es-investira-v-nauka
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20210414STO02008/proghrama-life-po-gholiama-podkrepa-ot-es-za-deystviia-otnosno-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180706STO07407/infoghrafika-napredkt-na-es-v-oblastta-na-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180305STO99003/namaliavane-na-vghlerodnite-emisii-tseli-i-deystviia-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200109IPR69902/parlamentt-podkrepia-evropeyskiia-zelen-pakt-i-prizovava-za-po-visoki-ambitsii


•
•

•
•
•
•

След постигане на споразумение със Съвета Парламентът прие законодателния акт за
климата през юни 2021 г. Той предвижда до 2030 г. емисиите на ЕС да бъдат с 55% по-
ниски спрямо 1990 г., а до 2050 г. да бъдат постигнати нулеви нетни емисии. Тези цели
ще бъдат правно обвързващи и демонстрират лидерската роля на Европа в борбата
срещу промените в климата.
 
Запознайте се с хронологията на преговорите на световно ниво за мерките относно
климата и приноса на ЕС.
 
Стратегията на ЕС за климата 
 
Обявеният през ноември 2019 г. Зелен пакт цели да преобрази европейската
икономика и да я направи неутрална спрямо климата. Пактът включва широк кръг от
теми - мерки за климата, земеделие, транспорт, защита на биоразнообразието и борба
със замърсяването. Сред конкретните предложения на Комисията са:
 
 
 

Инвестиционен план за Европейския зелен пакт 
План за изграждане на "кръгова" икономика, която рециклира и използва
многократно ресурсите 
Стратегия за биоразнообразието до 2030 г. 
Стратегия "От фермата до трапезата" за хранителния сектор 
Механизъм за справедлив преход към неутрална икономика 
Европейска промишлена стратегия
 

Научете какво прави Европейският съюз за възстановяване от кризата с коронавируса
и се запознайте с хронологията на мерките.
 
Допълнителна информация
Материал на Изследователската служба на ЕП за приемането на законодателния акт
за климата (юни 2021 г.) (EN)
Интервю във Facebook  с председателя на парламентарната комисия по околна среда
Паскал Канфан (май 2021 г.)
Хронология на законодателните предложения по Зеления пакт
Материал на Изследователската служба на ЕП за ефекта от кризата с коронавируса
върху климатичната политика на ЕС (EN)
Изследване за предизвикателствата пред Зеления пакт на ЕС (EN)
Въпроси и отговори за Европейския законодателен акт за климата и Пакта за климата
Онлайн консултация за промени в схемата за търговия с емисии (краен срок: 5
февруари 2021 г.)
Информация за напредъка по Пакта за климата на ЕС (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210621IPR06627/ep-potvrzhdava-sdelkata-za-neutralnostta-po-otnoshenie-na-klimata-do-2050-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210621IPR06627/ep-potvrzhdava-sdelkata-za-neutralnostta-po-otnoshenie-na-klimata-do-2050-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20180404STO00910/infographic-timeline-of-climate-change-negotiations
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20180404STO00910/infographic-timeline-of-climate-change-negotiations
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200625STO82007/covid-19-deset-neshcha-koito-pravi-es-za-da-izpravi-evropa-na-kraka
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20210211STO97615/krizata-s-covid-19-khronologhiia-na-merkite-na-es-prez-2021-gh
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#timeline
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649370
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649370
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648785/IPOL_STU(2020)648785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_336
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal

