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Зеленият пакт: пътят към климатично 
неутрален и устойчив ЕС

Зеленият пакт е отговорът на ЕС на климатичната криза. Научете как  той цели да 
трансформира континента и да създаде една устойчива Европа.

Ключови термини в политиката на ЕС за  климата
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev

През ноември 2019 г. Парламентът обяви извънредно положение относно климата и 
поиска от Европейската комисия всички бъдещи предложения да бъдат ръководени от 
стремежа за намаляване на емисиите и ограничаване на ръста на световните 
температури. 
 
В отговор Комисията предложи Европейския зелен пакт – пътна карта с мерки в 
различни области за превръщането на Европа в първия континент с нулеви нетни 
емисии до 2050 г. 
 
Запознайте се с отговора на ЕС на измененията в климата. 
 

Постигане на целите на Зеления пакт 
 
След постигане на споразумение със Съвета Парламентът прие законодателния акт за 
климата през 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 нетни нулеви емисии. Тези цели 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180703STO07129/politikata-na-es-otnosno-promenite-v-klimata


демонстрират лидерската роля на Европа в борбата срещу промените в климата. 
 
Формулирането на ясни цели относно климата позволява те да бъдат пренесени в други 
законодателни актове и да допринесат за по-чисти води, почви и въздух, за 
модернизиране на домовете и по-ниски сметки за енергия, за по-добър обществен 
транспорт и повече станции за зареждане на електрически автомобили, за по-полезни 
храни и по-добро здраве на сегашното и бъдещите поколения. 
 
Бизнесът също ще спечели от открилите се възможности за развитие на „зелена“ 
икономика и създаването на работни места в сектори като производството на енергия 
от възобновяеми източници и подобряването на енергийната ефективност на сгради и 
производствени процеси. 
 
Научете за приноса на ЕС в световните усилия в областта на климата от нашата 
хронология на преговорите по темата. 
 

Подготвени за намаляване на емисиите с 55% 
 
Нужни са решителни мерки, за да постигне ЕС целта да намали емисиите си на 
парникови газове с 55% до 2030 г. Затова Европейската комисия предложи през юли 
2021 г. пакет от нови и изменени законодателни текстове под името „Подготвени за цел 
55“. 
 
В началото на 2023 г. Парламентът прие позицията си по следните текстове: 
 

промени в схемата за търговия с емисии на ЕС с цел обхващане на други 
замърсяващи сектори като сухопътния транспорт и сградите

• 

премахване на безплатното издаване на разрешителни във въздухоплаването 
до 2026 г. и насърчаване на използването на устойчиви самолетни горива;

• 

въвеждане на въглероден налог върху вноса, който следва да защитава 
бизнеса в Европа от конкуренти от страни с по-ниски изисквания относно 
намаляване на емисиите;

• 

национални цели за намаляването на емисиите в други сектори, необхванати 
от схемата за търговия с емисии (строителство, селско стопанство, 
управление на отпадъците) - намалението на емисиите в тези сектори до 2030 
г. следва да бъде 40% вместо 29%;

• 

засилване на нормите за извеждане на парникови газове от атмосферата в 
сектора на земеползването и горите;

• 

изискване от 2035 г. новите автомобили и микробуси да бъдат с нулеви 
емисии;

• 

 
Парламентът ще приеме окончателните текстове по още досиета от законодателния 
пакет, сред които ще бъдат текстове, свързани с енергетиката и транспорта 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180404STO00910/istoriiata-na-svetovnite-usiliia-sreshchu-promenite-v-klimata-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20170213STO62208/skhemata-za-trghoviia-s-emisii-na-es-i-neynoto-bdeshche
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180208STO97442/namaliavane-na-emisiite-na-parnikovi-ghazove-natsionalnite-tseli-za-2030-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20170711STO79506/promeni-v-klimata-roliata-na-ghorite-za-po-malko-parnikovi-ghazove
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20170711STO79506/promeni-v-klimata-roliata-na-ghorite-za-po-malko-parnikovi-ghazove
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180920STO14027/po-chist-transport-novi-tseli-na-es-za-po-niski-emisii-ot-avtomobilite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180920STO14027/po-chist-transport-novi-tseli-na-es-za-po-niski-emisii-ot-avtomobilite


(възобновяеми енергийни източници, инфраструктура за алтернативни горива, 
самолетни и корабни горива). 
 
Прочетете за мерките на ЕС за намаляване на емисиите от въглероден диоксид и други 
парникови газове.

През последните години се засилиха протестите с призиви за конкретни мерки срещу измененията в климата

Финансова подкрепа за зеления преход
Социален фонд за климата
 
Европейският парламент одобри създаването на Социален фонд за климата, за да 
могат уязвими домакинства и малки фирми да посрещнат разходите, свързани с 
преминаването към по-екологични решения относно снабдяването с енергия и 
транспорта. 
 
Фондът ще бъде предимно финансиран от продажбата на разрешителни чрез 
Европейската система за търговия с емисии. Още средства ще дойдат от държавите 
членки. 
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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/headlines/society/20230322STO78109/kak-es-doprinasia-za-po-malki-emisii-na-parnikovi-ghazove
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20230322STO78109/kak-es-doprinasia-za-po-malki-emisii-na-parnikovi-ghazove


Фонд за справедлив преход
 
Преминаването към нов вид икономика със сигурност ще бъде съпроводено със 
сериозни структурни промени, които ще засегнат неблагоприятно някои сектори и 
региони. Предвижда се те да получат подкрепа от Механизма за справедлив преход. 
 
Научете как Фондът за справедлив преход ще помага на регионите в ЕС да направят 
преход към по-зелена икономика. 
 

Други източници на финансиране
 
Парламентът и Съветът се споразумяха за въвеждане на нови източници на приходи за 
финансиране на бюджета и плана за възстановяване от кризата с COVID-19. Те ще 
включват приходи от схемата за търговия с емисии и механизъм за корекция за 
въглеродните емисии на границите, който ще наложи вид мито върху вноса на стоки от 
страни с по-ниски екологични изисквания от ЕС. 
 
Комисията също така предложи през май 2020 г. схема за отпускането на заеми на 
публични институции за "зелени" инвестиции в региони, които зависят от добива на 
изкопаеми горива. Планът беше одобрен от Европейския парламент през юни 2021 г. 
 
За да насърчи инвестициите в екологично устойчиви дейности и да предотврати 
насочването им към проекти, които само се представят за опазващи природата, но 
реално не са, Парламентът прие през юни 2020 г. ново законодателство, определящо 
какво следва да се разбира под устойчиви дейности. 
 
През ноември 2020 г. депутатите се обявиха за преминаване към екологично устойчива 
икономическа система с цел развитие на стратегическата автономност на ЕС. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200903STO86310/fondt-za-spravedliv-prekhod-pomoshch-za-adaptirane-km-zelenata-ikonomika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200918STO87405/biudzhet-na-es-zashcho-parlamentt-iska-novi-iztochnitsi-na-prikhodi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200513STO79012/covid-19-plant-na-es-za-ikonomichesko-vzstanoviavane
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20210303STO99110/vghleroden-nalogh-vrkhu-vnosa-za-chestna-konkurentsiia-i-po-malko-emisii
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20210303STO99110/vghleroden-nalogh-vrkhu-vnosa-za-chestna-konkurentsiia-i-po-malko-emisii
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_930
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20200604STO80509/es-opredelia-kakvo-sa-zeleni-investitsii-za-da-razvie-pazara
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201109IPR91117/zeleniiat-pakt-v-kakvi-ustoychivi-deynosti-ep-iska-da-se-investira
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201109IPR91117/zeleniiat-pakt-v-kakvi-ustoychivi-deynosti-ep-iska-da-se-investira


Опазването на биоразнообразието е също част от усилията за изграждане на устойчива Европа

Кръгова икономика: повторно използване и 
рециклиране
През март 2020 г. Комисията представи план за действия за кръгова икономика в ЕС, 
чиито цели са да се удължи срокът на използване на продуктите, да се намали 
пилеенето на ресурси и да се насърчат устойчивите модели на потребление. Планът се 
фокусира върху:

електронни компоненти и информационни технологии;• 
акумулаторни батерии и превозни средства;• 
опаковки и пластмаси;• 
текстилни изделия;• 
строителство и сгради;• 
хранителни продукти.• 

Европейският парламент работи по нови правила за опаковките на продукти, тъй като 
те са постоянно растящ източник на отпадъци. 
 
Парламентът прие налагането на единен стандарт за зарядното на електронните 
устройства. Всички нови телефони, камери и други мобилни устройства ще трябва да се 
зареждат през USB порт тип C от края на 2024 г. Новите лаптопи ще трябва да 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20201119STO92005/ustoychiv-model-na-potreblenie-parlamentt-nastoiava-za-pravo-na-popravka
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20201208STO93325/elektricheski-i-elektronni-otpadtsi-v-es-fakti-i-danni-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/borbata-ss-zamrsiavaneto-s-plastmasa/20181212STO21610/plastmasovi-otpadtsi-i-retsiklirane-v-es-danni-i-fakti
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20201208STO93327/kak-tekstilnata-produktsiia-zamrsiava-okolnata-sreda-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20220413STO27211/obshcho-zariadno-ustroystvo-es-nalagha-edinen-standart
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20220413STO27211/obshcho-zariadno-ustroystvo-es-nalagha-edinen-standart


разполагат с такъв порт до 28 април 2026 г. 
 
Комисията предложи през март 2023 г. нови правила, които целят да улеснят 
поправката и повторното използване на продукти в рамките на гаранционния срок и 
отвъд него. 
 
Депутатите се произнесоха през септември 2022 г. по нова промишлена стратегия на ЕС
, която следва да помогне на фирмите да преодолеят последиците от COVID-19 и да 
преминат към по-зелена и кръгова икономика.  
 
През ноември 2021 г. Парламентът призова за всеобхватна стратегия за критично 
важните суровини, насочена към намаляване на зависимостта от внос на ключови 
суровини за стратегически отрасли. Комисията излезе с предложение през март 2023 г. 
за законодателен акт за важните суровини, което цели осигуряването на доставки от 
различни източници за европейската икономика и насърчаване на многократното им 
използване и рециклиране. 
 
Научете повече за ползите от кръговата икономика и как ЕС се бори със замърсяването 
с пластмасови изделия.

Създаване на устойчива хранителна система
Хранителният сектор ще играе важна роля за успеха на политиката за климата. Макар 
че селското стопанство в ЕС е единственият сред големите селскостопански сектори по 
света, който е намалил емисиите си (с 20% спрямо 1990 г.), все още около 10% от 
общите емисии в ЕС се дължат на селското стопанство, основно на животновъдството. 
 
Стратегията "От фермата до трапезата", представена през май 2020 г., е насочена към 
осигуряване на здравословни и екологосъобразни храни, както и справедливи условия 
за земеделските стопани. Тя обхваща мерки по цялата верига на доставки на храни и 
включва планове за по-малко използване на пестициди, антимикробни препарати и 
изкуствени торове, както и за разрастване на биоземеделието. 
 
В резолюция от октомври 2021 г. Парламентът приветства стратегията на ЕС „От 
фермата до трапезата“, но в същото време направи препоръки, за да допринася тя 
повее за устойчивото развитие. Депутатите специално подчертаха нуждата от 
амбициозни цели за намаляване на емисии в селското стопанство и използването на 
земите. 

Опазване на биоразнообразието
Европейският съюз се стреми да предотврати изчезването на хиляди растителни и 
животински видове. Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2030 г. цели да 
възстанови екосистемите, да увеличи защитените зони и да спре намаляването на броя 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0329_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20201112STO91445/novata-promishlena-strateghiia-na-es-spraviane-s-covid-19-i-nuzhda-ot-promiana
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20211118STO17611/tsenni-surovini-evropa-ima-nuzhda-ot-ustoychivi-dostavki
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20211118STO17611/tsenni-surovini-evropa-ima-nuzhda-ot-ustoychivi-dostavki
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20151201STO05603/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/borbata-ss-zamrsiavaneto-s-plastmasa/20180830STO11347/kak-da-namalim-plastmasovite-otpadtsi-strateghiiata-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/borbata-ss-zamrsiavaneto-s-plastmasa/20180830STO11347/kak-da-namalim-plastmasovite-otpadtsi-strateghiiata-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180301STO98928/parnikovite-ghazove-vliianieto-na-razlichni-strani-i-sektori-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180301STO98928/parnikovite-ghazove-vliianieto-na-razlichni-strani-i-sektori-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200519STO79425/ot-fermata-do-trapezata-strateghiiata-na-es-za-ustoychivi-khranitelni-verighi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20180615STO05929/ustoychivost-km-antibiotitsi-parlamentt-iska-merki-za-namaliavane-na-riskovete
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20180404STO00909/infoghrafika-biokhranite-v-evropa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211014IPR14914/nova-strateghiia-na-es-ot-fermata-do-trapezata-za-zdravoslovna-i-ustoychiva-khrana
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20200519STO79424/zastrasheni-vidove-v-evropa-danni-i-fakti-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20200519STO79424/zastrasheni-vidove-v-evropa-danni-i-fakti-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79422/kak-da-zashchitim-bioraznoobrazieto-politikata-na-es


на пчелите и на другите животни, опрашващи растенията. 
 
Парламентът одобри позицията си по стратегията през юни 2021 г. Депутатите искат 
обвързващи цели за страните членки за опазване на дивата природа и синхронизиране 
на мерките в тази насока с другите стратегии, свързани с Европейския зелен пакт. 
 
Депутатите също така настояват за развитие на устойчиво горско стопанство, тъй като 
горите играят ключова роля в абсорбирането и компенсирането на емисии въглероден 
диоксид. Горските стопанства имат важна роля в създаването на заетост в селските 
общности. Чрез своите политики Европейският съюз оказва влияние и върху защитата 
на горите по света. 
 
Запознайте се с данни и факти за измененията в климата.

Европейският зелен пакт (видео от 2020 г.)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev

Допълнителна информация
Материал на Изследователската служба на ЕП: Законодателен пакет "Подготвени за 
цел 55" (юни 2022 г.) (EN)
Инфографика на Изследователската служба на ЕП за мерките относно климата (EN)
Интервю във Facebook  с председателя на парламентарната комисия по околна среда 
Паскал Канфан (май 2021 г.)
Страница на Европейската комисия за Зеления пакт
Информация за напредъка по законодателните досиета, свързани със Зеления пакт
Хронология на предложенията по Зеления пакт

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20191129STO67758/kakvo-ubiva-pchelite-i-drughite-oprashiteli-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05513/bioraznoobrazie-ep-iska-zadlzhitelni-tseli-za-zashchita-na-divata-priroda-i-khorata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20201015STO89416/ustoychivi-ghori-parlamentt-iska-merki-sreshchu-obezlesiavaneto
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07123/climate-change-in-europe-facts-and-figures
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733513_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733513_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/climateaction/
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_bg
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#timeline
mailto:webmaster@europarl.eu
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