
 
Ангажимент за неутралност по отношение на климата до 2050 г.:
Комисията предлага Европейски законодателен акт за климата и
провежда консултации относно Европейския пакт за климата
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Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес Комисията представя предложение за включване на политическия ангажимент на ЕС за
постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. в законодателството, за да
защитим планетата и нашите граждани. Европейският законодателен акт за климата определя
целта за 2050 г. и посоката за развитие на политиката на ЕС, и също така осигурява
предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите. Същевременно Комисията
започва обществена консултация за бъдещия Европейски пакт за климата. Чрез нея
обществеността ще участва в съвместното разработване на този инструмент.

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Днес предприемаме решителни стъпки към
превръщането на ЕС в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.
Законодателният акт за климата е правното изражение на политическия ни ангажимент и ни
поставя необратимо на пътя към по-устойчиво бъдеще. Той е в сърцето на Европейския зелен
пакт. Той предлага предвидимост и прозрачност за европейската промишленост и инвеститорите.
Той задава също посоката на нашата стратегия за екологичен растеж и гарантира, че преходът ще
бъде постепенен и справедлив.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс добави:
Днес превръщаме думите в дела, за да покажем на своите граждани, че намеренията ни да
постигнем нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. са сериозни. Европейският
законодателен акт за климата е също така послание към международните ни партньори, че
именно тази година е моментът да повишим заедно глобалната амбиция в стремежа си да
постигнем общите цели на Парижкото споразумение. Законодателният акт за климата гарантира,
че ще продължим да работим съсредоточено и отговорно по изпълнението на ангажиментите си.

С Европейския законодателен акт за климата Комисията предлага правно обвързваща цел за
нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Институциите на ЕС и държавите
членки са колективно обвързани да предприемат необходимите мерки на равнище ЕС и на
национално равнище ЕС и на национално равнище за постигане на целта.

Законодателният акт за климата включва мерки за проследяване на напредъка и
съответното адаптиране на нашите действия на основата на съществуващите системи,
например процеса на управление на националните планове в областта на енергетиката и климата
на държавите членки, редовните доклади на Европейската агенция за околна среда и най-новите
научни данни относно изменението на климата и неговите последици. Напредъкът ще се оценява
на всеки пет години в съответствие с глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

Законодателният акт за климата очертава също пътя за постигане на целта за 2050 г.
Въз основа на цялостна оценка на въздействието Комисията ще предложи нова цел на ЕС за
намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. Законодателният акт за климата ще
бъде изменен след приключване на оценката на въздействието.

-

До юни 2021 г. Комисията ще направи преглед и при необходимост ще предложи изменения
на всички съответни инструменти, за да се постигне допълнително намаляване на емисиите до
2030 г.

-

Комисията предлага да се установи общ курс на ЕС за периода 2030-2050 г. за
намаляване на емисиите на парникови газове, с чиято помощ ще се отчита напредъкът и ще
се осигурява предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите.

-

До септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще прави оценка на
съгласуваността на мерките на равнището на ЕС и на национално равнище с целта за
неутралност по отношение на климата и с курса за периода 2030—2050 г.

-

На Комисията ще бъде предоставено правомощието да отправя препоръки към държавите
членки, чиито действия не са съгласувани с целта за неутралност по отношение на климата, а

-
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държавите членки ще бъдат задължени надлежно да вземат предвид тези препоръки, или, ако
не го направят — да представят обосновка. Комисията може също така да преразглежда курса
и мерките на равнището на Съюза предвид тяхната пригодност.

От държавите членки ще се изисква също така да разработят стратегии за адаптиране с
цел укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към последиците от
изменението на климата.

-

Определяне на облика на Европейския пакт за климата и бъдещите политики
Наред с правителствените политики и нормативната база, всички сектори на обществото и
икономиката ще участват в прехода към неутрален по отношение на климата Европейски съюз.

Поради това Комисията започва обществена консултация по новия Европейски пакт за климата —
широка инициатива, която ще предостави на гражданите и заинтересованите страни на
възможност да представят мнението си и да се включат в планирането на нови действия в
областта на климата, да споделят информация, да стартират масови дейности и да покажат добри
решения, които могат да бъдат полезни за други.

Обществената консултация ще продължи 12 седмици. Коментарите по нея ще бъдат използвани
при подготвянето на Европейския пакт за климата, който ще бъде стартиран преди
конференцията на ООН за изменението на климата в Глазгоу през ноември 2020 г (COP26).

Днес Комисията официално започна работа с публикуването на първоначалните оценки на
въздействието на бъдещия Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и
прегледа на Директивата за енергийното данъчно облагане — другите два важни
инструмента на политиката в рамките на Европейския зелен пакт. В допълнение, Колегиумът на
членовете на Комисията прие предложение да се определи 2021 г. за Европейска година на
железопътния транспорт, което подчертава ползите за климата от увеличаването на превоза
на пътници и товари по железопътната мрежа.

Контекст
Амбицията на ЕС да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света до 2050 г. е в
основата на Европейския зелен пакт, представен от Комисията Фон дер Лайен на 11 декември
2019 г.

През ноември 2018 г. Комисията за пръв път представи своята визия за неутрален по отношение
на климата ЕС до 2050 г. в съответствие с целта на Парижкото споразумение повишаването на
температурата да се задържи в световен мащаб до под 2°C и да се полагат усилия то да се
задържи на 1,5°C. На 14 март 2019 г. Европейският парламент одобри целта на ЕС за постигане
на нулеви нетни емисии на парникови газове. На 12 декември 2019 г. Европейският съвет одобри
целта за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г.

За повече информация
Изявление за медиите на председателя Урсула фон дер Лайен 
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Лица за контакти с медиите:
Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Lynn RIETDORF (+32 2 297 49 59)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба

Related media
 The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_364
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_bg
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_bg
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_381
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_09_145
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_09_145
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_bg
https://ec.europa.eu/clima/events/european-climate-pact-citizens'-dialogue_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
mailto:vivian.loonela@ec.europa.eu
mailto:tim.mcphie@ec.europa.eu
mailto:Lynn.Rietdorf@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_bg.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_bg.htm
https://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/16/P0156960026.jpg

	Ангажимент за неутралност по отношение на климата до 2050 г.: Комисията предлага Европейски законодателен акт за климата и провежда консултации относно Европейския пакт за климата

