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Социален фонд за климата: Мерките на ЕС за 
справедлив енергиен преход

Европейският съюз се стреми към справедлив енергиен преход. Научете как 
Социалният фонд за климата цели да помогне на уязвимите хора и фирми.

Социален фонд за климата
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-moves-to-help-europeans-switch-to-clean-
energy_N01_AFPS_220520_SCFN_ev

Като част от усилията за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. ЕС планира да 
въведе допълнителни изисквания за намаляване на емисиите в строителството и 
транспорта. Новите правила ще подтикнат гражданите и фирмите да инвестират в 
алтернативни източници на енергия, по-добра изолация на сгради и чисти форми на 
транспорт. 
 
Европейският съюз ще помогне на уязвими домакинства и на малки фирми за 
осъществяване на зеления преход с финансиране от Социалния фонд за климата. 
Създаването му е част от мерките в законодателния пакет „Подготвени за цел 55%“, 
който цели да приложи на практика Европейския зелен пакт и да създаде условия за 
намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. 
 
Научете какво прави ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове.

Мерки срещу енергийната бедност
Правилата за Социалния фонд за климата налагат общи дефиниции в ЕС за енергийна 
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бедност и мобилна бедност. 
 
Енергийната бедност е свързана с липсата от страна на домакинства на достъп до 
основни енергийни услуги, които биха им осигурили достоен начин на живот. Мобилната 
бедност засяга домакинства, които имат високи разходи за транспорт или ограничен 
достъп до начини на придвижване на приемливи цени. 
 
Депутатите поставиха акцент върху предизвикателствата пред хората, живеещи на 
острови, в планински или отдалечени райони. Освен това те настояваха за блокиране 
на финансирането на страни, които не зачитат основните свободи или принципа на 
върховенството на закона. 
 
По искане на Парламента Социалният фонд за климата ще започне да функционира 
през 2026 г., една година преди включването на сградите и пътния транспорт в обхвата 
на европейската схема за търговия с емисии. Ако цените на енергията са необичайно 
високи, разширяването на обхвата на схемата за търговия с емисии може да бъде 
отложено с една година. 
 
Голямата част от финансирането на Социалния фонд за климата ще дойде от 
продажбата на разрешителни за търговия с емисии в новообхванатите сектори (в 
размер до 65 млрд. евро), а още 25% от финансирането ще бъде предоставено от 
държавите членки. Така общата сума във фонда се очаква да достигне 86,7 млрд. евро. 
 
Фондът ще подкрепя мерки и инвестиции, които не оказват съществени вреди на 
природата и целят да намалят зависимостта на ЕС от изкопаеми горива. 
 
Парламентът постигна предварително споразумение със Съвета по правилата за фонда 
през декември 2022 г. След това депутатите дадоха официално одобрението си през 
април 2023 г.

Как може да помогне Социалният фонд за 
климата
Социалният фонд за климата следва да финансира конкретни мерки срещу 
енергийната и мобилната бедност както в краткосрочен, така и в дългосрочен план:

Намаление на данъци и такси върху енергията или други форми на пряка 
подкрепа на доходите във връзка с растящите цени на горивата за транспорт 
и отопление.

• 

Стимули за реновиране на сгради и за преминаване към възобновяеми 
източници на енергия в сградите

• 

Стимули за преминаване от индивидуален към обществен транспорт, 
споделяне на автомобили и каране на велосипеди

• 

Подкрепа за развитието на пазар на употребявани електрически автомобили• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20221212IPR64528/deal-on-establishing-the-social-climate-fund-to-support-the-energy-transition
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20230414IPR80120/podghotveni-za-tsel-55-ep-prie-kliuchovi-zakoni-v-oblastta-na-klimata-do-2030-gh


Прочетете повече за финансирането на зеления преход:

Фондът за справедлив преход: помощ за адаптиране към зелената икономика;• 
Планът на ЕС за финансиране на действията относно климата;• 
ЕС определя какво представляват "зелените" инвестиции • 

Допълнителна информация
Информация за напредъка по законодателното досие (EN)
Инфографика на Съвета за Социалния фонд за климата
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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/klimatichnite-izmeneniia/20200109STO69927/finansirane-na-politikata-za-klimata-plant-na-evropa-za-1-trln-evro
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200604STO80509/es-opredelia-kakvo-sa-zeleni-investitsii-za-da-razvie-pazara
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-social-climate-fund
https://www.consilium.europa.eu/bg/infographics/fit-for-55-social-climate-fund/
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