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КОНТЕКСТ: ПОЛИТИКИ ЗА КЛИМАТА НА ЕС
• Страните от Парижкото споразумение се съгласиха до 2020 г. да представят дългосрочни

стратегии за ограничаване на емисиите на парникови газове.

• През октомври 2017 г. Европейският парламент също прикани Комисията „да подготви до 
COP24 стратегия за нулеви емисии в средата на века за ЕС“

• През март 2018 г. Европейският съвет прикани Комисията "да представи през първото
тримесечие на 2019 г. предложение за стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите
на парникови газове в ЕС".

• Регламентът относно управлението на енергийния съюз призовава Комисията да 
представи дългосрочна стратегия на ЕС до април 2019 г., включително пътища за 
постигане на нулеви емисии на ПГ до 2050 г. и отрицателни емисии след това.



Визия на ЕС „Clean Planet 2050“
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СМЕКЧАВАНЕ

Ключови цели на ЕС 



АДАПТАЦИЯ

Стратегия на ЕС за адаптация

Предприемане на действия от всички страни-членки
➢ Национални стратегии за адаптация
➢ Финансиране на постигане на резистентност
➢ Доброволни инициативи за адаптация на градовете (Covenant of 

Mayors)
Икономика на ЕС устойчива на климата
➢ Интегриране в най-уязвимите сектори
➢ Резистентна инфраструктура
➢ Популяризиране на застраховките срещу бедствия
Информирано вземане на решения
➢ Запълване на пропуските в знанията
➢ Climate-ADAPT: Европейска информационна платформа за адаптация 

към изменението на климата 



 Три приоритетни области на Подпрограма „Действия за климата“ със 
специфични цели съгласно Регламента за LIFE

 Области на политики публикувани в Раздел 4 от Многогодишната работна 
програма

 Подробни работни области (теми на проекти), описани в ръководствата за 
кандидатстване към всяка покана

LIFE 2014-2020:
Обвързване на специфичните цели за CCM, CCA и GIC към 

приоритетните области и теми на проекти



Покана 2019: Области на политики и теми на проекти
Смекчаване на изменението на климата

Области на политики Теми на Проекти

1. Намаляване на емисиите на парникови
газове в сектори, които не са обхванати
от ETS (транспорт и горива, селско
стопанство, строителство (например 
енергийна ефективност в сгради), 
земеползване, промяна в земеползването
и горско стопанство)

2. Отчитане на парникови газове и мерки за 
смекчаване в сектора на земеползването

3. Промяна в практиките на земеползване

➢ Използване на земята (иновативни и икономически
ефективни техники за управление на ландшафта и
земите, за да се подобри прилагането на мерки за
смекчаване)

➢ Устойчиво управление на горите и каскадно
използване на твърда биомаса

4.  По-ефективно функциониране на ETS ➢ Енергоемки промишлени отрасли и особено (но не 
само) онези отрасли, които могат да бъдат изложени
на значителен риск от изтичане на въглерод.



Покана 2019: Области на политики и теми на проекти
Смекчаване на изменението на климата

Области на политики Теми на Проекти

5. Действия за ограничаване на 
флуорсъдържащи парникови газове и 
озоноразрушаващи вещества

➢ Наличие на подходящи алтернативи

➢ Усвояване и рециклиране НОВА

➢ Премахване на бариерите, поставени от
стандартите

6. Мониторинг и докладване на парниковите
газове от страна на органите

Няма специфични проектни теми



Области на политики Теми на проекти

1. Адаптация на градовете и планиране
на земеползването, което ограничава
въздействията от изменението на 
климата

➢ Дейности на Covenant of Mayors for Climate and Energy
➢ Мерки за адаптация на водния, енергийния и

строителния сектор
➢ Мерки за адптация, свързани с качеството на живот
➢ Публично-частни партньорства за мобилизиране на

финансиране от частния сектор, застрахователни
решения

2. Устойчивост на инфраструктурата, 
включително прилагане на синя/зелена 
инфраструктура и основаващи се на 
екосистемите подходи за адаптация

➢Оценка на уязвимостта и повишаване на устойчивостта на 
публичната инфраструктура (например транспортни
мрежи, сигурност, здравна инфраструктура, управление 
на водите и отпадъците) НОВА

Покана 2019: Области на политики и теми на проекти
Адаптация към изменението на климата



Области на политики Теми на проекти

3. Устойчиво управление на 
водите в райони, 
застрашени от суша, 
управление на 
наводненията и 
крайбрежните зони

➢ Управление на наводненията;
➢ Усъвършенстване на отводнителните системи; НОВА
➢ Трансгранично управление на крайбрежието, с акцент върху гъсто

населените делти и крайбрежните градове
➢ Предотвратяване на проникването на солена вода и загубата на питейна

вода в крайбрежните райони НОВА
➢ Управление на дъждовните води и устойчивост на суша НОВА

4. Устойчивост на селското
стопанство, горското
стопанство и туризма, 
включително в островните и 
планинските райони

➢ Управление на горите с цел намаляване на риска от горски пожари
➢ Адаптиране на селското стопанство към последиците от изменението на

климата НОВА
➢ Предотвратяване и ограничаване на инвазивните видове, свързани с

изменението на климата НОВА

Покана 2019: Области на политики и теми на проекти
Адаптация към изменението на климата



Области на политики Теми на проекти

5. Подкрепа за най-
отдалечените региони на 
ЕС: готовност за екстремни
климатични събития, 
особено в крайбрежните
район

➢ Разработване и прилагане на оценки на риска и уязвимостта и
стратегии за адаптация;

➢ Системи за ранно предупреждение при екстремни събития;
➢ Подобряване на устойчивостта на екосистемите спрямо

климатичните въздействия, особено променливостта на валежите
и сушата; НОВА

➢ Управление на крайбрежните райони адаптирано към екстремни
климатични явления чрез екосистеми решения;

➢ Прилагане на иновативни подходи за осигуряване на устойчивост
на енергийната инфраструктура към екстремни климатични
явления, особено инфраструктура за ВЕИ

Покана 2019: Области на политики и теми на проекти
Адаптация към изменението на климата



Области на политики Теми на проекти

1. Климатични и енергийни стратегии до 
2030 и / или стратегии до средата на века

Няма специфични теми

2. Насърчаване на промяна в поведението, 
включване на дейностите за намаляване
на емисиите и ефективното използване на 
ресурсите в секторите

➢ Смекчаване на изменението на климата в сектора на 
земеползването (възможно възпроизвеждане в ОСП)

➢ Подобряването на възможностите на потребителите
за икономии от реалното потребление на гориво в 
лични МПС

➢ Устойчивост в финансовата система на ЕС

Покана 2019: Области на политики и теми на проекти
Управление и информация, свързани с климата



Области на политики Теми на проекти

3.  Оценка на функционирането на EU 
ETS от страна на властите

➢ Международни мрежи от експерти и по-широко
разпространение на знания за изграждане на политическа
подкрепа за въглеродните пазари и други технически
аспекти

4. Изграждане на капацитет, 
повишаване на осведомеността сред 
крайните потребители и веригата за 
дистрибуция на флуор-съдържащи
газове.

➢ Подобряване на възприемането на благоприятни за климата 
технологии и разработване на допълнителни технически 
спецификации за инсталиране и експлоатация на 
алтернативи.

➢ Изграждане на капацитет, повишаване на осведомеността
сред крайните потребители и веригата за дистрибуция на 
оборудване.

Покана 2019: Области на политики и теми на проекти
Управление и информация, свързани с климата



Области на 
политики

Теми на проекти

5. Мониторинг, оценка и 
последваща оценка на 
политиката за климата

➢ Изпробване и внедряване на решения за изграждане или укрепване на
капацитета за: използване на пространствени данни, използване на
съществуващите системи на ЕС и националните системи за събиране на
данни;

6. Най-добри практики и 
дейности за 
повишаване на 
осведомеността, 
насочени към нуждите
от адаптация

➢ Индикатори за адаптиране и системи за мониторинг и въвеждане на 
климатичните услуги в планирането на адаптацията

➢ Разбиране на икономическите и социалните въздействия, разходите и 
ефективността на адаптацията

➢ Интегриране на адаптацията към изменението на климата в цикъла за 
управление на риска от бедствия

➢ Подобряване на знанията за адаптиране към земеползването и 
планирането, особено в отдалечени или изолирани региони. НОВА

➢ Прилагане на оценки на риска от изменението на климата на различните
етапи от жизнения цикъл на инфраструктурата. НОВА

Покана 2019: Области на политики и теми на проекти
Управление и информация, свързани с климата



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


