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Семинар
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2Какво ново? – законодателно предложение
ЧленЧленЧленЧлен 8

УстойчивоУстойчивоУстойчивоУстойчиво развитиеразвитиеразвитиеразвитие

Целите на СКФ се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и
действията на Съюза за утвърждаване на целта за опазване и подобряване
на околната среда в съответствие с чл.11 и чл.19 от Договора, взимайки
предвид принципа “замърсителят плаща”.

Държавите-членки и Комисията гарантират, че по време на подготовката и
изпълнението на договорите за партньорство и програмите се насърчават
изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност, 
смекчаването на изменението на климата и адаптацията към него, 

устойчивостта на природни бедствия, както и превенцията и управлението
на риска. Държавите-членки предоставят информация относно подкрепата
за цели във връзка с изменението на климата, като използват приетата от
Комисията методология. Комисията приема тази методология чрез акт за
изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с
процедурата по разглеждане, посочена в член 143, параграф 3.
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Предложение на Комисията за многогодишен бюджет
2014 – 2020 г.:

• Комисията възнамерява да увеличи дела на най-

малко 20% за мерки за климата
• Интегриране на изменението на климата; устойчивост
на инвестициите в климата

• Проследяване на разходите
• Връзка на целите по изменение на климата със
Стратегията Европа 2020

Бюджет на ЕС 2014-2020



4Петте цели на ЕС 2020

1. ЗаетостЗаетостЗаетостЗаетост
• Заетост на 75% от хората на възраст между 20-64 години
2. НаучноизследователскаНаучноизследователскаНаучноизследователскаНаучноизследователска дейностдейностдейностдейност ииии развитиеразвитиеразвитиеразвитие/иновациииновациииновациииновации
• 3% от БВП на ЕС (публичен и частен) да бъде инвестиран в научни

изследвания и развитие/иновации
3. ИзменениеИзменениеИзменениеИзменение нананана климатаклиматаклиматаклимата/енергияенергияенергияенергия
• Намалени емисии на парникови газове с 20% (дори с 30%) спрямо 1990 г.
• 20% енергия от възобновяеми източници
• 20% увеличение на енергийната ефективност
4. ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование
• Намаляване нивата на напускащите училище под 10% 

• Най-малко 40% от хората на възраст между 20-34 години да завършват
трето ниво на образование

5. БедностБедностБедностБедност/социалносоциалносоциалносоциално изключванеизключванеизключванеизключване
• Най-малко 20 милиона по-малко хора в бедност или в риск от бедност и

социално изключване



5Какво ново? …накратко за 2014 – 2020 г

• По-силен акцент върху изменението на климата и
адаптацията:

– Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна
икономика във всички сектори

– Насърчаване на адаптацията към промените в
климата, превенция и управление на риска

• Проследяване на разходите, свързани с изменението на
климата

• Най-малко 20% от бюджета на ЕС за разходи във връзка с
изменението на климата
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ОбщОбщОбщОбщ регламентрегламентрегламентрегламент (ЕФРРЕФРРЕФРРЕФРР, ЕСФЕСФЕСФЕСФ, КФКФКФКФ, ЕФРСРЕФРСРЕФРСРЕФРСР, ЕФРМДЕФРМДЕФРМДЕФРМД):

• Проследяване на разходите за изменение на климата за постигане на целта 20%

• Държавите-членки и Комисията гарантират, че по време на подготовката и
изпълнението на договорите за партньорство и програмите се насърчават
изискванията за смекчаването на изменението на климата и адаптацията към него

• Тематични цели, които предвиждат преминаване към нисковъглеродна икономика и
насърчаване на адаптацията към промените в климата, превенция и управление на
риска

• Договорите за партньорство и програмите трябва да посочват средствата по целите, 

свързани с изменение на климата
• Програмите трябва да съдържат описание на действията за борба с изменението на

климата и адаптацията към него
• Доклади за изпълнението 2017+2019: доклад за разходите, свързани с изменението

на климата
• Анализ на въздействието върху околната среда на големи проекти – трябва да

отчита борбата с изменението на климата и адаптацията към него, както и борбата с
бедствията

Изменението на климата и законодателните
предложения
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Политики на ЕС – Законодателство на ЕС – Европа 2020 – МФР
Кохезионен пакет – Регламенти

Обща стратегическа рамка

Национално законодателство, политики
Договори за партньорство
Оперативни програми

Национални/регионални приоритети
Критерии за избор

Обяви за набиране на проекти
Проекти в изпълнение

Споделено управление:

ДЧ

ЕС

Преговори
ЕС-ДЧ

Интегриране на политиката по
изменение на климата



8Някои въпроси по отношение на България

• Започнала ли е подготовката за периода 2014 – 2020 г.?
• Как се интегрират целите във връзка с изменението на
климата в процеса на планиране?

• Определени ли са ясно и адекватно административните
отговорности, инкорпориращи изменението на климата?

• Как България ще увеличи разходите за климата до 20% 
във връзка с фондовете за споделено управление?

• Какви са основните предизвикателства? ... … …



9Стратегия на ЕС за адаптация
� Ще бъде приета през пролетта на 2013 г.
� Ще съдържа следните елементи: 

1. Увеличаване на знанията и разширяване на достъпа до
информация

2. Интегриране на адаптацията в политики, стратегии и
програми на ниво ЕС

3. Използване потенциала на пазара, пазарните
инструменти и частния сектор

4. Подкрепа и сътрудничество, обмен на знания и най-добри
практики между държавите-членки, регионите, градовете
и други заинтересовани страни
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Действащ от март 2012 г.



11ПрограмаПрограмаПрограмаПрограма LIFE + 2014-2020

� 3.2 млрд. евро, като 25% от тях или 800 млн. евро се
заделят за действия по изменение на климата (2014 –

2020 г.):
� БорбаБорбаБорбаБорба с изменението на климата, намаляване на
емисиите парникови газове

� АдаптацияАдаптацияАдаптацияАдаптация, увеличаване на устойчивостта на
промените в климата

� УправлениеУправлениеУправлениеУправление ииии осведоменостосведоменостосведоменостосведоменост

� Комисията ще приеме нормативeн акт през декември
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БлагодаряБлагодаряБлагодаряБлагодаря зазазаза вниманиетовниманиетовниманиетовниманието

КлаусКлаусКлаусКлаус КондрупКондрупКондрупКондруп
ГенералнаГенералнаГенералнаГенерална дирекциядирекциядирекциядирекция “ДействияДействияДействияДействия зазазаза климатаклиматаклиматаклимата”

ТелефонТелефонТелефонТелефон: +32 2 29 81615

E-mail: claus.kondrup@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/clima


