Форум
Преминаване към ресурсно-ефективна
зелена икономика в региона на река Дунав

Дата и час: 25 юни 2013 г., вторник, 9:00-17:00
Място: Хотел „Шератон“, зала „Сердика“

Преминаване към ресурсно-ефективна зелена икономика в региона на река Дунав

Предистория
България е една от страните в ЕС с най-ниска ресурсна ефективност от
всичките 27 държави-членки. Румъния не е далеч от нивото на
България. Такова разточителство в използването на ресурсите
представлява проблем с нарастващи икономически и финансови
последици, ограничаване на дългосрочното развитие и осигуряване
сигурността на региона. В същото време, България и други страни от
региона на река Дунав са сред най-богатите страни в ЕС по отношение
на природен капитал, осигуряване на основни природни стоки и услуги,
от риба и дървен материал до чиста вода и улавянето на въглероден
диоксид. Не на последно място е и богатството от видове и
разнообразие на екосистемите.
Накратко, бъдещето на региона в тази част на Европа ще зависи до голяма степен
от създаването на повече стойност с използването на по-малко ресурси, като
същевременно се опазва природното богатство и се развива "зелената
инфраструктура", която е от съществено значение за благосъстоянието на човека.
За реализирането на тази цел Европейската комисия през 2011 г., стартира
инициатива за ефективно използване на ресурсите, като част от стратегията
Европа 2020 за "интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж". В своята Пътна
карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, ЕК определи индикатори, за
да подпомогне Европа да постигне тези цели. Един от основните индикатори ясно
сочи, че това трябва да стане чрез интегрирането на целите на европейската
стратегия за биологично разнообразие и възстановяване на екосистемите в ЕС. По
този начин Комисията признава фундаменталната роля, която природата оказва за
икономическото благополучие на Европейския съюз.
Тези инициативи на ЕС са малко известни в България и в целия Дунавски регион.
В същото време, стратегията на ЕС за региона на река Дунав (Дунавската
стратегия) предоставя полезна рамка и потенциалната подкрепа за насърчаване на
ресурсната ефективност в целия регион, но досега не е имало връзка между тези
две важни политики на ЕС.
Активната работа за програмирането и използването на европейските фондовете
за развитие в следващия финансов период 2014-2020 г., представя една чудесна
възможност да се направят значителни стъпки към ефективно използване на
ресурсите, развитие на зелената икономика в региона на река Дунав, както и да
постигнат целите на ЕС заложени в Дунавската стратегия. България постигна
напредък в използването на европейските средства, но все още изостава
значително с инвестициите, касаещи развитие на зелената икономика и
опазването на околната среда, което се явява и основен фактор при разпределение
на следващия европейски бюджет.
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Очаквани резултати от срещата
На този етап, конференцията ще се стреми да:
Повиши осведомеността сред съответните органи и ключови заинтересовани
страни, включително частния сектор и неправителствените организации по
отношение на възможностите и предизвикателствата, свързани с ефективно
използване на ресурсите и прилагане на зелената икономика.
Да се разработят препоръки за националните и европейски политици, касаещи
реализиране на политиките в поска постигане на целите на ЕС за ресурсна
ефективност и развитие на зелената икономика с основен фокус региона на
река Дунав.
Набелязване на възможности, добри практики и изготвяне на препоръки,
свързани с възстановяване и опазване на биоразнообразието и екосистемните
услуги като ключови елементи на ефективно използване на ресурсите и
развитие на зелената икономика.
Създаване на нови партньорства, заинтересовани от по-нататъшно обсъждане
и съвместна работата, свързана с ефективното използване на ресурсите в
региона на река Дунав.

Предложен формат на срещата
8:00-9:00

Кафе и регистрация на участниците

9:00-10:15

ПАНЕЛ 1:
Преминаване към зелена икономика в Дунавския регион
Приветсивия и откриване на форума
Веселина Кавръкова, Програмен директор, WWF България
Основни говорители:
Росен Плевнелиев, Президент на Р. България
Янез Поточник, Европейски комисар по околна среда
Ласе Густавсон, Консервационен директор, WWF International
Дискусия и въпроси (15 минути)
Модератор на дискусията: Любомир Василев, Директор на
фондация “Капитал”

10:15-11:30
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Предложен формат на срещата
11:30-13:30

ПАНЕЛ 2:
Европейските инвестиции в опазването на природния
капитал и развитие на зелената инфраструктура
Сесията ще направи преглед на плановете на българското
правителство за използване на средствата от ЕС през програмния
период 2014-2020 г. за поддържане и възстановяване на природния
капитал и свързаните с това ползи и услуги от екосистемите, както
и направените препоръки от ЕК за прилагането на Дунавската
стратегия и целите за ресурсно ефективна икономика на ЕС.
Зинаида Златанова - Заместник министър-председател и
Министър на правосъдието
Колин Улф - Генерална дирекция “Регионална и градска
политика” - началник на отдел, Център по компетентност
Макрорегионите и европейско териториално сътрудничество Транснационално и междурегионално сътрудничество
Искра Михайлова - Министър на околната среда и водите
Димитър Греков - Министър на земеделието и храните
Десислава Терзиева - Министър на регионалното развитие
Драгомир Стойнев - Министър на икономиката и
енергетиката и туризма
Данаил Папазов - Министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Дискусия и въпроси (30 минути)
Модератор на дискусията: Любомир Василев, Директор на
фондация “Капитал”

13:30-14:30

Обяд
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14:30-17:00

ПАНЕЛ 3:
Укрепване на усвояването на средствата от ЕС за Натура
2000 (ENV.B.3/SER/2012/002)
Тази сесия ще се осигури правилното разбиране на възможностите
за финансиране в рамките на Натура 2000 през следващия
финансов период на ЕС за всички заинтересовани страни. Целта е
да се улесни достъпа на информация за възможностите за
финансиране, с оглед подпомагането и по-доброто усвояване на
средствата за Натура 2000 в периода 2014-2020 г.
Николай Недялков, Началник Отдел „Натура 2000”,
Министерство на околната среда и водите, Плановете на
българското правителство за финансиране на мрежата Натура
2000 - Приоритетна рамка за действие. Експерт по финансиране
на Натура 2000 (очаква се потвърждение)
Юлия Григорова - Експерт Политики и Зелена икономика,
WWF-България, Възможности на ЕС за финансиране опазването
на природата и Натура 2000
Катерина Раковска - Натура 2000 и ЗТ координатор, WWFБългария, Инструментариум за оценка на съответствието между
Приоритетни рамкови действия и национални и регионални
Оперативни програми
Дискусия и въпроси (30 минути)
Модератор на дискусията: Любомир Василев, Директор на
фондация “Капитал”

To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.
www.wwf.bg

Тази среща се осъществява от WWF в
сътрудничество с Представителството на
Европейската комисия в България

WWW.WWF.BG

Why we are here.
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Предложен формат на срещата

