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Светът все още има шанс да избегне катастрофални
климатични въздействия. Ограничаването на
повишаването на средната глобална температура
до 1,5°C ще бъде от решаващо значение, но пътят
за постигането на тази цел е тесен. Очаква се
необходимият зелен преход да донесе огромни
възможности за обществото като цяло, но някои
групи и региони ще се нуждаят от повече помощ
при справянето с разходите за прехода. Целта на
настоящия брифинг е да повиши осведомеността на
общините за развитието на европейската политика,
което може да подпомогне ангажираността им с
политиката на ЕС в областта на климата, за да се
осигури един наистина справедлив преход.
За да се подпомогне постигането на справедлив преход, през юни 2021 г.
беше приет Фондът на ЕС за справедлив преход (ФСП) и сега държавите
членки разработват териториални планове за справедлив преход, за
да получат достъп до финансиране. Тъй като ЕС навлиза във фазата на
изпълнение на справедливия преход, по-важно от всякога е местните
заинтересовани страни да движат промяната.
След като бъдат одобрени от Европейската комисия и приети,
териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) ще дадат на
зависимите от изкопаеми горива територии, които са най-засегнати от
прехода към неутралност по отношение на климата, достъп до подкрепа
по механизма за справедлив преход (МСП) и ще гарантират, че преходът е
справедлив и положителен в региона.
В настоящия брифинг е представена актуална информация за
изпълнението на Фонда на ЕС за справедлив преход, включително за
ТПТ. Включваме подробна информация за основните предизвикателства,
пред които са изправени регионите, за да ги разработят, и даваме полезни
указания за крайните срокове и какво трябва да включват. Предоставяме
и преглед на друга политика на ЕС, която в момента е в процес на
преговори и която ще бъде от значение за кметовете и тези, които се
интересуват от осигуряването на справедлив преход към неутралност по
отношение на климата: Социалният фонд на ЕС за климата. Освен това
брифингът дава информация за други институционални дейности на ЕС,
които са от значение за подпомагане на справедливия преход в целия
ЕС: Платформата за справедлив преход и Инициативата за въглищни
и въглеродно интензивни региони в преход. Накрая, брифингът засяга
последиците от войната в Украйна и последиците от плана на ЕС за
реакция, известен като “RePowerEU”. Целта на този брифинг е да се
повиши осведомеността на общините за тези политически промени, за да
се подпомогне тяхното участие в политиката на ЕС в областта на климата
и ползите от нея, за да се осигури наистина справедлив преход.
Този брифинг се предоставя от WWF за кметовете в контекста на
Форума на кметовете за справедлив преход. За да разберете как да се
присъедините към Форума и да участвате в неговите дейности, както и за
всякакви допълнителни въпроси, искания или идеи, моля, свържете се
със Зузана Гловачка.
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ФОНД ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД
ЗАГЛАВИЯ И ОСНОВНИ ДАТИ

КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО НА РАЗРАБОТВАНЕТО
НА ТПСП В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ?

• Европейската комисия води официални и
неофициални дискусии с повечето държави членки
и се надява, че всички териториални планове за
справедлив преход (ТПСП) ще бъдат приети преди
края на 2022 г.
• Важно е ТПСП да бъдат приети до края на 2022 г., за
да не се изгубят отпуснатите средства от 2021 г.
• Над 50 % от средствата, отпуснати по линия на
Фонда за справедлив преход (ФСП), следва да бъдат
разпределени за проекти до 2023 г. (и разходвани до
2026 г.).

ФСП е фонд по Регламента за общоприложимите
разпоредби, което означава, че той се подчинява на
същите общи правила за управление и програмиране
като другите фондове на политиката на сближаване, като
напр. Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
и Европейския социален фонд (ЕСФ+). ТПСП могат да
бъдат част от съществуваща оперативна програма или да
бъдат отделна програма.
Преди да бъдат приети ТПСП (и оперативните
програми), всяка държава членка трябва да представи
— а Европейската комисия да приеме — одобрено
споразумение за партньорство. Повечето споразумения
за партньорство вече са представени и 9 от тях са приети4.

Важно: проектите могат да започнат да се изпълняват
сега, дори преди одобряването на ТПСП, тъй като
плащанията могат да се извършват със задна дата1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Европейската комисия очаква всички
споразумения за партньорство да бъдат получени
до юли 2022 г. и всички те да бъдат приети до
края на септември 2022 г.

ФСП е приет в законодателството на ЕС през юни 2021
г. Регламентът2 определя правилата за това как могат да
бъдат изразходвани 17,5 млрд. евро (по цени от 2018 г.) и
каква сума ще получи всяка държава членка. Основните
моменти са отразени в приложението към настоящия
брифинг.

На Комисията са представени 78 % от оперативните
програми (305 програми), като 39 от тях вече са
приети. Очаква се повечето от тези, които все още не са
представени, да бъдат получени през юни 2022 г.
© David Bebber / WWF

За да получат достъп до паричните средства по линия
на ФСП, държавите членки трябва да разработят
„Териториални планове за справедлив преход“ (ТПСП)
на местно ниво3 и те трябва да бъдат одобрени от
Европейската комисия, преди да бъде отпуснато каквото
и да е финансиране за проекти. В приложение 2 към
регламента е включен образец на ТПСП.

Следователно приемането на споразумението за
партньорство не следва да представлява пречка за
приемането на ТПСП и други оперативни програми.

ФСП е стълб 1 на Механизма за справедлив преход
(МСП). След като бъдат одобрени, ТПСП осигуряват
достъп и до стълбове 2 и 3 на ФСП. Заедно те осигуряват
много по-голяма финансова подкрепа, отколкото самия
ФСП.

1

Проектите ще трябва да бъдат съобразени с евентуално приетия TПСП.

2

Текстът е достъпен тук на всеки един от езиците на ЕС: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32021R1056

3

Ниво NUTS 3: в ЕС има 1 166 региона на ниво NUTS 3, всеки от които има между 150 000 и 800 000 жители. Типичното ниво за програмиране на фондовете на ЕС е
NUTS 2 (много по-голямо регионално ниво). Картите на регионите на ниво NUTS за всяка държава членка са достъпни тук: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
nuts-maps
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Напредък по програмата за политиката на сближаване
Споразумение за партньорство

15%

10%

Програма

Приета [39]

Ще бъде изпратено през
юни-юли 2022 г.

14%

Да се изпрати през юни
2022 г. [70]

33%

Приета

[9 - AT, CZ, EL, FI, FR,
DE, DK, LT and SE, see
Inforegio]

8%

Да се представи през
третото тримесечие на
2022 г.

52%

Представена [14]

66%

Представена [266]

Фигура 1: Напредък на програмирането на политиката на сближаване към 21 юни 2022 г. — от презентация на
Европейската комисия до експертната група на партньорите по Регламента за общоприложимите разпоредби.
Пълният текст на презентацията може да намерите тук
Конкретно за ТПСП:
• Досега са приети 7 ТПСП5
• 9 държави са представили официално своите ТПСП на
Комисията6
• 16 други държави са споделили неофициално с
Комисията своите ТПСП;
• 1 държава членка все още не е споделила с Комисията
нито една версия на свой(ите) ТПСП
Общините в регионите в процес на справедлив преход
трябваше да участват в процеса на разработване на
ТПСП. Ако не сте участвали в разработването на
ТПСП или ако смятате, че консултациите са били
неадекватни, моля, обърнете се към WWF или
директно към Европейската комисия.
ГД „Регионална политика“ (която ръководи ФСП в
Европейската комисия) подчертава, че държавите членки
трябва да представят официално своите ТПСП възможно
най-скоро, за да си гарантират достъп до цялото налично
финансиране. За държавите, които са представили своите
ТПСП неофициално и официално, Комисията е почти
уверена, че плановете могат да бъдат одобрени до края
на 2022 г., при условие че държавите членки направят
исканите промени.
Географският обхват на ФСП беше потвърден след
обсъждания с държавите членки.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И
ПРЕЧКИ ПРЕД КОМИСИЯТА ПРИ ОДОБРЯВАНЕТО
НА ТПСП?
Европейската комисия трябва да одобри ТПСП, преди
те да бъдат приети и преди получаването на подкрепа
по линия на ФСП и ФСП да може да се насочи към
регионите. Тя вече е отхвърлила някои ТПСП, които са
били официално представени от държавите членки.
Основните проблеми, които възпрепятстват
одобряването на плановете от ЕК, са:
• Липса на индикации за процес на преход на
национално равнище до 2030 г. и/или липса на
график за целите в областта на климата за периода
2030—2050 г.
• Неясно въздействие на графика и процеса на
преход, очертани на териториално равнище (върху
социалните, икономическите, демографските,
екологичните и здравните показатели)
• Недостатъчно отчитане на нуждите от умения,
преквалификация и икономическа диверсификацияs
В по-общ план, при оперативните програми проблемите
са свързани с това, че държавите членки не са извършили
достатъчно оценки на планираните дейности за
недопускане на значителни вреди, както се изисква
съгласно Регламента на ЕС за таксономията, и със
слабото изпълнение на благоприятните условия7; ъпреки
това през последните шест месеца ситуацията се подобри.

5

Тези региони са показани на тази карта: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/

6

Австрия, Гърция, Нидерландия, Полша, Португалия, Франция, Чехия и Швеция (вярно към 21 юни 2022 г.)

7

Рисковано е да се приемат много програми без наличието на благоприятни условия (плащанията може да не бъдат предоставени)..
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ТРЯБВА ЛИ TПСП ДА ВКЛЮЧВАТ ПРОЕКТИ?
По принцип не е необходимо и не следва да се
включват конкретни проекти в TПСП. Единствените
проекти, които трябва да бъдат включени, са планираните
инвестиции в дейности или инсталации от приложение 1
към съществуващата Директива за системата за търговия
с емисии, като напр. съоръжения за производство на
топлинна енергия (включително термични горивни
инсталации с мощност над 20 MW) и промишлени обекти
(като стоманодобивни предприятия).
Когато се предвижда подкрепа за производствени
инвестиции в предприятия, различни от МСП, в ТПСП
следва да се включи индикативен списък на операциите
и предприятията, които ще бъдат подкрепени, както и
обосновка на необходимостта от такава подкрепа чрез
анализ на различията, показващ, че очакваните загуби на
работни места ще надхвърлят очаквания брой създадени
работни места при липса на инвестиция.
Европейската комисия не одобрява проекти по програми
за споделено управление. Финансирането на проектите
се разпределя в рамките на оперативната програма чрез
решения, взети от Комитета за наблюдение8 в съответната
държава членка.
Вместо това един добър ТПСП следва да включва или да
определя методология за разработване на критерии за
подбор на проекти с цел прозрачност.

МОГАТ ЛИ ПРОЕКТИТЕ ДА СЕ СТАРТИРАТ ПРЕДИ
ОДОБРЕНИЕТО НА TПСП?

КОГА Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
TПСП?
Няма официален краен срок за подаване на TПСП. Обаче,
de facto крайният срок за приемане на TПСП е
2022 г. Това е така, защото ако TПСП не бъде приет до
края на тази година, отпуснатите средства за 2021 г. се
губят. Поради това плановете трябва да бъдат официално
представени най-късно до септември 2022 г., за да могат
да бъдат одобрени и приети навреме и да се предотврати
загубата на финансовите средства за 2021 г.
След това управляващите органи ще трябва да заделят
средства за проекти до края на 2023 г., за да се възползват
от частта от ФСП (10 млрд. евро), която се осигурява от
NextGenerationEU (фондовете на ЕС за възстановяване от
Covid). Тези парични средства трябва да бъдат разходвани
до 2026 г. съгласно Регламента за NextGenerationEU.
Поради това 57 % от наличните средства по линия на ФСП
(безвъзмездни средства) трябва да бъдат усвоени до края на
2023 г.
За да се остави достатъчно време за разработване на
висококачествени и подходящи проекти, държавите членки
трябва да се стремят да приемат ТПСП възможно найбързо.

КАКВА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ СЕ ПРЕДОСТАВЯ?
Уебсайтът на Платформата за справедлив преход9
служи като информационен център за подкрепа на
справедливия преход в ЕС. На страницата „Възможности
за финансиране“10, са представени подробни данни за
техническата помощ, свързана със справедливия преход.
На тази страница могат да бъдат намерени връзки към
съответната техническа помощ.

© Bruno Arnold

Проектите могат да се стартират преди одобрението
на TПСП, а плащанията за подпомагане могат да
се извършват със задна дата за проекти, които
се стартират през 2021 г. или 2022 г. Въпреки това
изплащането на помощта зависи от приемането на TПСП и
допустимостта на проекта, включен в него.

Решенията за стартиране на проекти преди одобрението на
TПСП следва да се вземат съвместно с Управляващия орган.

8

Вж. приложението с определенията от речника на ЕС.

9

Връзка към онлайн платформата за справедлив преход можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/

10

Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/opportunities
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За разработването на ТПСП

За разработването на проекти

Повечето планове вече са в доста напреднал стадий. Вече е
предоставена подкрепа под формата на техническа помощ
(често предоставяна от консултанти, с променлив успех),
включително чрез START (Секретариат за техническа
помощ на регионите в преход) в рамките на Платформата
за въглищата. Седем региона получиха тази подкрепа,
която продължи до 2021 г. Полезен резултат от програмата
е библиотека от ресурси11 , разработени в контекста на
регионите и техните процеси на планиране, примери за това
са:

Най-полезната помощ за общините може би е
специалната подкрепа за справедливия преход,
TARGET14. Този инструмент за техническа помощ има за
цел да подпомогне регионите на ЕС, в които се добиват
въглища, торф и нефтени шисти, при идентифицирането
и подготовката на проекти за устойчива чиста енергия и
енергийна ефективност, които могат да създадат работни
места на местно равнище и да последват START. Той може да
подпомогне подготовката на отделни проекти и да осигури
изграждането на капацитет. От съществено значение е, че
общините могат да кандидатстват директно, като изпратят
попълнен формуляр за кандидатстване на имейл адрес:
target@eib.org.

• Обобщен доклад от семинара START в Малополска,
Полша, относно ролята на жените в справедливия преход
• „Документът за процеса на ангажиране на Мидландс“
предоставя насоки относно процеса на регистрация и
критериите за допустимост на проектите и програмите.
Той съдържа информация за възможностите и
нововъзникващите икономически дейности в селските
общности, както и примери за иновативни и ръководени
от общността проекти за развитие на селските райони.
• Рамка за варианти за преобразуване в Силезия,
предоставяща насоки за идентифициране и оценка
на вариантите за преобразуване на бивши минни и
промишлени обекти
• Документът „Midlands Pathway to Transition“ (Пътят
на Мидландс към прехода)12, в който се определят
потенциалните пътища за преход, как трябва да се
ангажират партньорите, как да се постигне съответствие
с националните и местните планове и как това може да се
наблюдава и рисковете да се управляват във времето.
Инструментът за техническа подкрепа на Комисията13
предоставя индивидуална техническа подкрепа на
държавите — членки на ЕС за разработване и прилагане
на регулаторни, административни и други необходими
реформи, без съфинансиране. Държавите членки могат
да поискат подкрепа по линия на ИТП чрез национален
координиращ орган.

Друга подкрепа включва:
• JASPERS15: партньорство между Комисията и ЕИБ.
JASPERS предоставя безплатна консултантска помощ
на бенефициерите на средства по политиката на
сближаване (включително на местните власти). Те могат
да предложат подкрепа за разработването на проекти, за
да се гарантира, че те отговарят на стандартите, изисквани
от фондовете на ЕС, да подобрят административния
капацитет чрез предоставяне на знания за разработването
на проекти, законодателството и процесите на ЕС, както
и да оценят качеството на предложенията за проекти и
планиране.
• ELENA16: съвместна инициатива на ЕИБ и Комисията
в рамките на програмата „Хоризонт 2020“, която
предоставя техническа помощ за инвестициите в
енергийна ефективност и възобновяема енергия, насочени
към сгради и иновативен градски транспорт. ELENA се
ръководи от екип от експерти, състоящ се от инженери и
икономисти с богат опит в енергийния и транспортния
сектор.
• InvestEU Advisory Hub17: той е насочен главно
към организаторите на проекти. Той ще действа
като централна входна точка за тези, които търсят
консултантска и техническа помощ за проекти по
стълбове 2 и 3 на ФСП (InvestEU и Механизъм за
заеми за публичния сектор), както и за някои проекти,
които ще бъдат финансирани по линия на ФСП. Той се
управлява от Комисията, като предоставя индивидуална
техническа помощ, подкрепена от бюджета на ЕС, и
подкрепа за изграждане на капацитет в зависимост
от нуждите на организатора на проекта. Центърът
свързва организаторите на проекти и посредниците
с консултантски партньори, които работят заедно
директно, за да помогнат проектите да достигнат до етапа
на финансиране. Той подпомага идентифицирането,
подготовката и разработването на инвестиционни
проекти, както и изграждането на капацитет на
организаторите на проекти. Порталът InvestEU обединява
инвеститорите и организаторите на проекти в единна база
данни за инвестиционни възможности в целия ЕС.

11

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/secretariat-technical-assistance-regions-transition-start_en

12

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-10/midlands_pathway_to_transition_0.pdf

13

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_en

14

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/target-technical-assistance_en

15

https://jaspers.eib.org/

16

https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm

17

https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en
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КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО
НА ТПСП И ПРОЕКТИ?

МСП се състои от 3 стълба, които могат да бъдат използвани
след приемането на ТПСП:
1.

Управляващият орган следва да определи критерии за
подбор на проекти, които да са в съответствие с ТПСП и да
отразяват правните норми, свързани със стълбовете на МСП.
Това означава, че за да получат достъп до средствата на ФСП
(безвъзмездни средства), проектите трябва:

Фонд за справедлив преход
a.

На стойност 17,5 млрд. евро (19,2 млрд. евро по
цени от 2021 г. и 25,4 млрд. евро с национално
съфинансиране).

b.

Предоставя безвъзмездни средства и
следователно е насочен към по-малки
участници, включително проекти на общността
и малки и средни предприятия.

• Да спазват списъка с изключенията в член 9 от Регламента
за ФСП:
• Изключват се всякакви инвестиции в изкопаеми
горива, включително всичко, свързано с
производството, преработката, транспорта,
дистрибуцията, съхранението или изгарянето на
изкопаеми горива. Това означава, че се изключват
инвестиции например в енергийна ефективност на
инсталации за изгаряне на изкопаеми горива.
• Изключват се инвестициите в ядрена енергия и
тютюневи изделия.

2.

• Да спазват списъка на допустимите дейности в член 8 от
Регламента за МСП,
• Всяка планирана инвестиция в големи предприятия трябва
да бъде обоснована с индикативния списък на проектите,
включени в приетия ТПСП.
• Всяка инвестиция в инсталации за СТЕ трябва да бъде
включена в приетия ТПСП.

Схема на InvestEU:
a.

За схемата не е предвиден фиксиран бюджет.

b.

b. Целта е да се стимулират частните
инвестиции в регионите в преход чрез
предоставяне на бюджетна гаранция от ЕС
на партньорите по изпълнението (като напр.
Европейската инвестиционна банка), за да
предоставят пряко или непряко финансиране
на организатори на проекти, намиращи се в
територии в справедлив преход с одобрен ТПСП.

c.

За разлика от другите два стълба, проектите,
които не се намират в териториите с ТПСП, също
могат да се възползват от схемата, при условие
че тези проекти допринасят за задоволяване
на нуждите за развитие, произтичащи от
прехода на тези територии, както е посочено в
съответния ТПСП.

d.

Схемата функционира, като предоставя по-леки
условия за достъп до бюджетната гаранция за
инвестиции в региони с приети ТПСП.

За да получите достъп до Механизма за отпускане на заеми
в публичния сектор (Стълб 3), се прилага и списъкът с
изключения на ФСП.
Какво представляват различните стълбове на Механизма за
справедлив преход? .

InvestEU се основава на Европейския фонд за
стратегически инвестиции за периода 2014—2020 г. С
бюджет от 15,2 млрд. евро фондът се надява да привлече
още 650 млрд. евро под формата на допълнителни
инвестиции.

Подкрепата по Механизма за справедлив
преход е на разположение за финансовия
период 2021—2027 г. и следва да бъде
използвана до 31 декември 2029 г. (както
при всички кохезионни фондове)18.

18

3.

Механизъм за отпускане на заеми в
публичния сектор
a.

Той е на стойност 10 млрд. евро под формата на
заеми от ЕИБ и 1,5 млрд. евро под формата на
безвъзмездни средства от бюджета на ЕС.

b.

Той има за цел да подкрепи публичните
инвестиции в регионите в процес на справедлив
преход чрез предоставяне на инвестиционни
гаранции на организации от публичния сектор.
Тези инвестиционни гаранции следва да
осигурят публично финансиране в подкрепа на
проекти, които не генерират достатъчен поток
от приходи, за да покрият инвестиционните си
разходи.

В съответствие с член 63 от Регламента за общоприложимите разпоредби (Регламент (ЕС) № 2021/1060)

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕС ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД: ЗА КМЕТОВЕТЕ И ОБЩИНИТЕ

СОЦИАЛЕН ФОНД ЗА КЛИМАТА
ЗАГЛАВИЯ И ОСНОВНИ ДАТИ
През юли 2021 г. Европейската комисия предложи нов
фонд на ЕС, известен като Социален фонд за климата
(СФК). Той придружаваше предложението за въвеждане
на цена на въглеродните емисии (чрез „търговия с
емисии“) за сградите и автомобилния транспорт.
През юни 2022 г. Европейският парламент и държавите
членки (чрез Съвета) приеха своите позиции по новия
СФК.
СФК ще бъде допълнително обсъден от институциите на
ЕС и трябва да бъде приет през следващата година.
Основна характеристика на новия СФК е, че държавите
членки ще трябва да изготвят и представят на
Европейската комисия „социални планове за климата“.
• В тези планове следва да се посочат социалните и
икономическите предизвикателства за уязвимите
домакинства, микропредприятията и ползвателите
на транспорт, произтичащи от въвеждането на
европейска цена на въглеродните емисии за
автомобилния транспорт и сградите (отопление),
както и мерките, които ще бъдат предприети за
противодействие на евентуалните отрицателни
разпределителни ефекти.
• Вместо това обаче Европейският парламент
предлага тези планове да бъдат по-широки. Той
предлага плановете да съдържат съгласуван набор
от мерки и инвестиции за справяне с енергийната
бедност и бедността по отношение на мобилността,
произтичащи по-специално от въздействието на
прехода към климатична неутралност, включително
въздействието на ценообразуването на въглеродните
емисии19.
Важно: сега общините не трябва да предприемат
никакви действия, но през март 2023 г. всяка
държава членка ще публикува доклад за напредъка в
изпълнението на своите национални планове в областта
на енергетиката и климата (НПЕК). Той трябва да
включва информация за напредъка им в прилагането на
справедлив преход и ще бъде ценен, когато държавите
членки изготвят своите национални социални планове
за климата, които следва да бъдат разработени в
консултация с местните и регионалните власти.
Крайният срок за окончателните социални планове за
климата се очаква да бъде юни 2024 г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЦИАЛНИЯТ ФОНД ЗА
КЛИМАТА?
СФК беше предложен като част от законодателния
пакет „Годен за 55“, който да помогне на ЕС да
постигне целта си за намаляване на нетните емисии на
парникови газове с 55 % до 2030 г. СФК има за цел да
съпътства въвеждането на система за ценообразуване
на въглеродните емисии за сградите (отопление) и
автомобилния транспорт и да разгледа социалните
въздействия, които могат да възникнат от тази система.
Тази система за ценообразуване на въглеродните
емисии е известна като СТЕ за сградите и автомобилния
транспорт, известна също като СТЕ2.
Целите на СФК са да се подпомогнат уязвимите
домакинства с пряко подпомагане на доходите (според
нуждите) и да се финансират мерки и инвестиции, които
ще помогнат на домакинствата да намалят емисиите
от транспорта и сградите в дългосрочен план (и така да
избегнат цената на въглеродните емисии).
За финансирането на СКФ в първоначалното
предложение се предвижда бюджетът на фонда да
се формира от специален дял (72,2 млрд. евро) от
приходите от СТЕ2. След това държавите членки следва
да разработят социален план за климата, в който да
посочат видовете мерки и инвестиции — както и всякаква
пряка подкрепа за доходите — които планират, а след
като бъдат одобрени, плановете ще дадат на държавите
членки достъп до фонда. За всяко евро, което дадена
държава членка получава от фонда, тя трябва да
предостави едно евро от националния си бюджет като
„съфинансиране“, което означава, че общият размер на
разходите, пряко привлечени от СКФ, трябва да бъде
144,4 млрд. евро.
Дейностите, които могат да бъдат финансирани, следва
да са от полза основно за уязвимите домакинства,
микропредприятията20 и ползвателите на транспорт,
включват:
• Повишаване на енергийната ефективност на сградите
• Декарбонизация на отоплението и охлаждането на
сградите, включително интегриране на енергия от
възобновяеми източници
• Подкрепа за подобряване на достъпа до мобилност и
транспорт с нулеви и ниски емисии
Предвижда се подкрепата от СКФ да започне през 2025
г. (въпреки че Европейският парламент и Съветът имат
различни позиции относно началната дата)

19

WWF също така подкрепя идеята, че плановете за социален климат трябва да имат по-широк обхват.

20

Enterprises with fewer than 10 employees.
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КАКВИ СА ПОЗИЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА?
В таблицата по-долу са сравнени позициите на Европейския парламент и на Съвета по елементите на СФК. За
приемането на окончателния СФК ще трябва да се намери компромис.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЪВЕТ НА ЕС

КОМЕНТАРИ

Бюджет

Най-малко 25 % от стойността
на приходите от СТЕ2, което
означава, че бюджетът
се увеличава с цената на
въглеродните емисии.
Минимален бюджет е
определен и за
периода 2024—2027 г. в
размер на 16,4 млрд. евро.

Фиксиран бюджет за периода
2027—2032 г. в размер на 59
млрд. евро

WWF призовава бюджетът на
SCF да се увеличава с цената
на въглеродните емисии и да
бъде равен на поне 25 % от
приходите от СТЕ2.

График

SCF следва да функционира и
да подпомага домакинствата
през трите години преди
началото на ETS2

СКФ следва да започне да
подпомага домакинствата едва
след стартирането на ЕТС2

WWF иска SCF да
функционира поне 3 години
преди ETS2

Партньорство

Разпоредбите са подсилени
и Комисията следва да
оценява консултациите/
ангажираността на
заинтересованите страни при
одобряването на плановете.

Няма промяна спрямо
първоначалното предложение:
за одобряването на плановете
не се изисква оценка на
партньорството, въпреки
че следва да се проведе
консултация.

WWF подкрепя засилените
разпоредби за партньорство,
за да се гарантира, че
местните обстоятелства и
нужди се вземат предвид.

Допустими
групи

Уязвими домакинства,
ползватели на транспортни
услуги и микропредприятия

Уязвими домакинства,
ползватели на транспортни
услуги и микропредприятия

WWF отхвърля
разширяването на кръга
на бенефициерите извън
домакинствата, ползвателите
на транспортни услуги и
микропредприятията

Пряко
подпомагане
на доходите

Ограничаване на прякото
подпомагане на доходите
до 40 % от стойността на
плановете за социален климат

Ограничаване на подпомагането
на доходите до 35 % от
стойността на плановете за
социален климат

WWF предпочита строг
контрол върху прякото
подпомагане на доходите, а
не ограничение.

ETS2

Следва да влезе в сила само
за домакинствата през 2029
г., а за търговските операции
следва да се прилага от 2027 г.
Също така е фиксиран таван
на цените на въглеродните
емисии, а доставките на
горива следва да поемат
половината от разходите за
тях.

Няма промяна в сравнение с
първоначалното предложение,
с изключение на това, че
СТЕ2 следва да влезе в сила
през 2027 г., а не през 2026
г., и че държавите членки
със съществуваща цена на
въглеродните емисии за
домакинствата могат да се
откажат от СТЕ2 до 2029 г.

WWF смята, че СТЕ2 трябва
да бъде въведена с предпазни
мерки, като напр. голям SCF
и нарастващ ценови коридор,
за да се защитят уязвимите
домакинства от непоносимо
висока цена на въглеродните
емисии.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕС ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД: ЗА КМЕТОВЕТЕ И ОБЩИНИТЕ

А СЕГА НАКЪДЕ — СОЦИАЛНИЯТ ФОНД ЗА
КЛИМАТА?
Европейският парламент и Съветът ще преговарят
за окончателен компромис относно СФК. След като
постигнат съгласие по тази позиция, СФК ще се превърне
в закон на ЕС (очаква се това да стане до средата на 2023
г.).
След като бъде приет, държавите членки могат да
започнат да разработват своите социални планове за
климата. Те ще трябва да представят окончателните си
планове заедно с актуализацията на своите НПРК, до
края на юни 2024 г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СОЦИАЛНИТЕ
ПЛАНОВЕ ЗА КЛИМАТА И ЗАЩО СА ВАЖНИ?
Социалните планове за климата ще определят мерките и
инвестициите, включително (когато е необходимо) пряко
подпомагане на доходите на домакинствата, за справяне
и избягване на отрицателните социални въздействия
на прехода — и по-специално въвеждането на цена
на въглеродните емисии за отопление и автомобилен
транспорт.
Плановете следва да се представят заедно с
актуализациите на НИКП21, за да се сведе до минимум
административната тежест. Съветът предложи
интегриране на социалните климатични планове и
НПЕК, което също може да спомогне за засилване на
синергиите и подобряване на координацията между
усилията за справяне с енергийната бедност и действията
в областта на климата.

ДРУГИ ПОЛИТИКИ НА ЕС „ГОДЕН ЗА 55“
Освен Социалния фонд за климата, през юли и
декември 2021 г. Европейската комисия предложи
да бъдат преразгледани много други директиви и
регламенти в областта на климата и енергетиката. Целта
на тези преразглеждания е да се повиши амбицията
на законодателството на ЕС в областта на климата и
енергетиката, за да се гарантира, че ЕС ще постигне
правно обвързващата си цел за намаляване на емисиите с
55 % нетни емисии до 2030 г.
Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха
позициите си по повечето законодателни предложения
от пакета „Годен за 55“, въпреки че все още предстои да
бъдат приети позициите по ограничен брой документи.
Те включват:
• Директива за данъчно облагане на енергията
• Директива за енергията от възобновяеми източници
(Европейският парламент следва да приеме позицията
си през септември 2022 г.)
• Директива за енергийната ефективност
След като Съветът на ЕС и Парламентът са приели своите
позиции, те трябва да договорят обща позиция в рамките
на процеса, известен като „тристранни разговори“.
Можем да очакваме, че повечето законодателни
изменения ще бъдат приети до началото на 2023 г.
За допълнителна информация относно отделните
документи и позициите на WWF по тях, моля, свържете
се със Zuzanna Glowacka или Katie Treadwell22.

Плановете са планове на национално равнище. Въпреки
това се набляга на необходимостта плановете да се
разработват в консултация с (местните и) регионалните
власти, за да се гарантира, че те са адаптирани и
насочени към местните, регионалните и националните
условия. Те следва да допълват, а не да заместват
териториалните планове за справедлив преход (ТПСП),
разработени на местно равнище. По този начин
общините трябва да се съобразяват с тези планове и да
са готови да допринесат за тях, за да се гарантира, че
техните специфични местни обстоятелства ще бъдат
отразени в подкрепата, която евентуално ще бъде
предоставена в рамките на плановете.
Окончателните версии на плановете трябва да бъдат
представени до края на юни 2024 г. Предвижда се
финансовата подкрепа да започне през 2025 г., но
това ще зависи от съгласието на Съвета и Европейския
парламент.

21

Десетгодишните НПЕК очертават как държавите — членки на ЕС възнамеряват да се справят с енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и
намаляването на емисиите на парникови газове. Те вече трябва да обхващат енергийната бедност.

22

ktreadwell@wwf.eu
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Последното събитие на Платформата
за справедлив преход на ЕС се проведе
в периода 10—12 май 2022 г. Това беше
петата версия на платформата.
Следващото събитие на Платформата
за справедлив преход на ЕС се очаква да
се проведе в периода 24—26 октомври
2022 г. Вероятно присъствието ще бъде
възможно лично и онлайн. Европейската
комисия посочи, че ще бъде обявена
допълнителна техническа помощ — с
акцент върху подпомагането на регионите
да разработват и изпълняват проекти за
справедлив преход.

© DR Travel Photo and Video / Shutterstock

Платформата на ЕС за справедлив преход е част от по-широкия европейски механизъм
за справедлив преход, който включва както финансова, така и техническа помощ
за региони, изправени пред особени предизвикателства в резултат на прехода към
климатична неутралност. Платформата действа като единна точка за достъп и бюро
за помощ за страните и регионите от ЕС по въпросите на справедливия преход, като
предоставя техническа и консултантска подкрепа за фондовете на ЕС, включително
възможности, съответни актуализации на нормативната уредба или специфични
секторни инициативи. Платформата също така насърчава обмена на най-добри практики
между всички участващи заинтересовани страни, включително чрез редовни физически
и виртуални срещи.

В допълнение към събитията
Европейската комисия създаде работни
групи, обединяващи заинтересовани
организации по конкретни въпроси,
свързани с осъществяването на
справедлив преход. Тези работни
групи финализират своите резултати и
планирани действия от сега до края на
годината и ще осъществят тези действия
през 2023 г. Общините могат да участват в
тези работни групи, които включват:
• Химикали
• Стомана
• Цимент
Хоризонтална стратегия на
заинтересованите страни (с акцент върху
въпроси като участието на партньорите
в разработването и прилагането на
плановете за справедлив преход).

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕС ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД: ЗА КМЕТОВЕТЕ И ОБЩИНИТЕ

ИНИЦИАТИВА „РЕГИОНИ С ИНТЕНЗИВНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪГЛИЩА И ВЪГЛЕРОД
Инициативата за въглищните региони в преход беше създадена през 2017 г. като Платформа
на ЕС за въглищата. Сега тя е глава в рамките на Платформата на ЕС за справедлив преход
и е насочена към подпомагане на държавите от ЕС и въглищните региони, които се справят
с предизвикателствата, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика, като свързва
заинтересованите страни с цел популяризиране на добри практики и обмен на информация,
предоставя техническа помощ и изграждане на капацитет, както и осигурява център за
ресурси. Веднъж годишно се провежда годишен политически диалог, за да се направи
преглед на предизвикателствата и напредъка в прехода в тези региони.

Годишният политически диалог на инициативата на ЕС
„Въглищни региони в преход“ се проведе в периода 7—8 юли
2022 г. в Астурия, Испания.
Платформата за въглищата сега е една от „работните групи“
в рамките на Платформата за справедлив преход, тъй като
я надгражда и разширява. Допълнителна информация
за дейностите може да бъде намерена на уебсайта на
инициативата „Въглищни региони в преход”23.
В допълнение към Платформата за въглища, през декември
2020 г. стартира инициатива за въглищните региони в
преход в Западните Балкани и Украйна24. Тя има за цел да
подпомогне страните и регионите да преминат от въглища
към въглеродно неутрална икономика, като същевременно
се гарантира, че този преход е справедлив. Седемнадесетте
фокусни региона за тази инициатива се намират в:
•
•
•
•
•
•

Босна и Херцеговина
Косово
Черна гора
Северна Македония
Сърбия
Украйна

Допълнителна информация: Инициативата за
въглищни региони в преход в Западните Балкани и
Украйна
Инициативата „Въглищни региони в преход“ в Западните
Балкани и Украйна Тя се организира от Европейската
комисия в сътрудничество с 6 партньори25. Тя има за цел
да предостави пространство за улесняване на регионалния

диалог с участието на много заинтересовани страни
относно прехода от въглища и да насърчи връзките между
въглищните региони в Западните Балкани и Украйна и
техните партньори от ЕС чрез обмен между въглищните
региони.
За да улесни укрепването на връзките между въглищните
региони, Европейската комисия стартира програмата
за обмен между въглищните региони26. Избрани са 14
делегации, които ще участват в 6 обмена през 2022
г. Първите 3 обмена започнаха през април 2022 г., а
останалите трябва да започнат до края на юли, ако все още
не са се състояли.
Освен това инициативата включва Академия за обучение
на въглищните региони27 за преодоляване на пропуските
в капацитета, които създават пречки пред регионите да
осъществяват справедлив преход в Западните Балкани
и Украйна. Тя функционира основно чрез курсове и
материали за електронно обучение. В интернет се предлага
въпросник на 8 езика, който да помогне за подготовката
на курсовете, за да бъдат адаптирани по начин, който
да гарантира, че те най-добре отговарят на нуждите на
заинтересованите страни.
Допълнителна информация за инициативата за въглищните
региони в преход в Западните Балкани и Украйна е налична
на специално създадения уебсайт28. насърчаване на
връзките между въглищните региони в Западните Балкани
и Украйна и техните партньори от ЕС чрез обмен между
въглищните региони. За да се свържете със секретариата,
можете да изпратите имейл на secretariatWBUA@coalregions.
eu както и да се абонирате за бюлетина29.

23

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/initiative-coal-regions-transition_en

24

Допълнителна информация, включително за регионите на фокус, е достъпна на адрес: https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-andukraine/initiative-coal-regions-transition-western-balkans-and-ukraine_bg

25

Световната банка, Секретариатът на Енергийната общност, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),
Националният фонд за опазване на околната среда и управление на водите на Полша (NFOSiGW) и Европейският колеж в Натолин.

26

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/coal-regions-exchange-programme_bg

27

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/coal-regions-learning-academy_bg

28

Допълнителна информация, включително за регионите на фокус, е достъпна на адрес: https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-andukraine/initiative-coal-regions-transition-western-balkans-and-ukraine_bg

29

https://ec.europa.eu/newsroom/ener/user-subscriptions/2330/create
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ВОЙНАТА В УКРАЙНА И REPOWEREU
Войната в Украйна има огромни последици за
европейските енергийни доставки. Цените на
енергията се повишават от 2021 г. насам, а след
началото на войната се покачиха още повече
поради комбинацията от санкции срещу руските
изкопаеми горива, реално намаляване на доставките
на изкопаеми горива от Русия и опасения за понататъшно прекратяване на доставките. Войната
подчерта фундаменталния риск от нестабилност на
цените на изкопаемите горива, в допълнение към
заплахата, която те представляват за енергийната
сигурност.
Националните правителства и ЕС публично
признаха спешната необходимост от изоставянето
на изкопаемите горива не само заради
климатичната, но и заради енергийната сигурност.
Мерките за пестене на енергия и инвестициите
във възобновяеми енергийни източници могат да
осигурят — и ще осигурят — независими, сигурни и
достъпни енергийни решения.
В тази връзка през май 2022 г. Европейската
комисия представи план, известен като RePowerEU,
чиято цел е бързото намаляване на руските
изкопаеми горива в енергийния микс на ЕС. За
WWF планът включва редица добри предложения
относно енергийната ефективност и възобновяемите
енергийни източници. В детайлите обаче са
скрити и някои черни точки, които рискуват да
подкопаят прехода на ЕС към 100 % възобновяема и
природосъобразна енергийна система.
Примерите за някои от положителните мерки в
плана включват:

на цената на въглеродните емисии, което ще
направи по-икономични вредните замърсяващи
методи за производство на електроенергия, като
същевременно ще намали приходите, генерирани
от СТЕ (приходи, които следва да се използват
за подпомагане на прехода към климатична
неутралност).
Измененията на съществуващите директиви, като
напр. Директивата за възобновяемата енергия и
Директивата за енергийната ефективност, ще бъдат
договорени като част от съществуващите ревизии
по време на тристранните преговори между Съвета
и Европейския парламент и следва да бъдат приети
бързо (очаква се да стане до началото на 2023 г.).
Най-забележителното развитие за общините е,
че за да получат достъп до подкрепата на ЕС за
изпълнение на плана, държавите членки трябва
да разработят (и да одобрят) глави за RePowerEU
в своите национални планове за възстановяване и
устойчивост (ПВУ).
Тези нови глави следва да бъдат насочени към
ускоряване на прехода към възобновяема енергия
и повишаване на енергийната ефективност. Те
следва да осигурят необходимата рамка, за да се
гарантира, че инвестициите и реформите, които
засилват енергийната устойчивост на ЕС, ще бъдат
мобилизирани възможно най-скоро. ПВУ бяха
разработени и приети като част от възстановяването
от пандемията от COVID и в тях се определят
реформите и инвестициите, които трябва да бъдат
осъществени до края на 2026 г.

• задължително инсталиране на соларни
инсталации на покрива;
• намаляване на бюрокрацията и ускоряване
на издаването на разрешителни за проекти за
възобновяема енергия;
• ускоряване на въвеждането на термопомпи;
• увеличаване на целта за възобновяема енергия в
ЕС до 45 % от производството на енергия до 2030
г., в сравнение с целта от 40 %, предложена през
юли 2021 г;

При разработването на своите глави от програмата
RePowerEU държавите членки трябва да се
консултират със заинтересованите страни и
да ги включат своевременно и пълноценно в
разработването, изпълнението и мониторинга
на всички нови или преразгледани мерки в
съответствие с националните си правни рамки. Те
включват местни и регионални органи, социални
партньори, неправителствени организации и,
когато е уместно, заинтересовани страни от
селскостопанския сектор.

Европейската комисия предлага да се мобилизират
300 млрд. евро, главно от вече съществуващия
Фонд за възстановяване на ЕС, за да се финансират
необходимите инвестиции. Въпреки това
WWF е силно обезпокоен от предложението за
предоставяне на допълнителна финансова подкрепа
чрез продажба на допълнителни квоти по СТЕ, тъй
като това може да доведе до неизпълнение на целите
на ЕС в областта на климата, а въвеждането на нови
разрешителни на пазара ще доведе до намаляване

Държавите членки трябва да представят резюме на
процеса на консултациите, проведени в съответствие
с техните национални правни рамки, който е
довел до представянето на модифицирания ПВУ/
допълнението. Ако смятате, че консултациите
не са били достатъчни или че мненията на
заинтересованите страни не са били надлежно взети
предвид при разработването на плана, можете да
повдигнете въпроса пред Европейската комисия или
пред лицата за контакт на Форума на кметовете.
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МИСИЯТА НА WWF Е ДА СПРЕ
ДЕГРАДАЦИЯТА НА ПРИРОДНАТА
СРЕДА НА ПЛАНЕТАТА И ДА
ИЗГРАДИ БЪДЕЩЕ, В КОЕТО ХОРАТА
ЖИВЕЯТ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА

За повече информация
Katie Treadwell

Старши служител по енергийната политика, Европейска
служба за политика на WWF
ktreadwell@wwf.eu

Zuzanna Glowacka

Секретариат на Форума на кметовете за справедлив
преход, WWF Полша
zglowacka@wwf.pl

Предна корица: “Въглища = задънена улица” е изписано на вече затворена
скоростна магистрала край Киенберг, в Западна Германия. Скоростната
магистрала, както и гората Хамбах и много от близките села, е разрушена, за да се
освободи място за разширяване на мината за лигнитни въглища Гарцвайлер на
въгледобивната компания RWE. © Greg McNevin / Europe Beyond Coal
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