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Съобщение за пресата
Люксембург, 22 юли 2020 г.

За постигането на амбициите на ЕС
в областта на екологията е необходимо
Фондът за справедлив преход да бъде
ориентиран в по-голяма степен към
резултатите, съветват одиторите
Наскоро измененото предложение във връзка с Фонда за справедлив преход (ФСП) трябва да изгради
по-ясна връзка с целите на ЕС в областта на климата и околната среда, се посочва в публикуваното днес
ново становище на Европейската сметна палата. Планира се предоставянето на значителни
допълнителни средства за осъществяване на преход към неутрална по отношение на климата
икономика до 2050 г., но тяхното отпускане следва да се основава повече върху конкретните нужди
и постигнатите резултати. В противен случай съществува риск необходимите структурни реформи да не
бъдат извършени и за прехода към зелена икономика да са нужни допълнителни средства,
предупреждават одиторите.
Целта на законодателните предложения за създаване на Фонд за справедлив преход (ФСП) е да се
подкрепи прехода на ЕС към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., като се вземе
предвид социалното, икономическото и екологичното отражение върху съответните промишлени
сектори и райони. Първоначалното разпределение е на бюджетни кредити в размер на 7,5 млрд. евро (по
цени от 2018 г.). След избухването на пандемията от COVID-19 Европейската комисия измени своето
предложение, като увеличи значително средствата за ФСП с 32,5 млрд. евро, главно по линия на
Европейския инструмент за възстановяване. Вчера обаче с новия бюджетен план беше прието
финансирането за ФСП да бъде намалено с 20 млрд. евро.
Одиторите посочват, че Комисията не е извършила предварителна оценка на въздействието, за да
обоснове новия размер на планираните средства в предложението. Необходим е задълбочен анализ на
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на становището, изготвено от
Европейската сметна палата. Пълният текст на становището е публикуван на eca.europa.eu.
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нуждите, който да спомогне за по-добро разпределение на средствата от ЕС и за определяне
и количествено измерване на набелязаните цели. Това е още по-важно с оглед на факта, че
с предложението се предоставят допълнителни средства на региони, които вече са получили
финансиране за модернизиране на енергийната система по линия на други специализирани фондове.
„Фондът за справедлив преход е ключов инструмент на Европейския зелен пакт, който има за цел
извършването на справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика“, заяви
Николаос Милионис, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за изготвянето на
становището. „Комисията обаче следва да направи необходимото новото законодателно
предложение и териториалните планове за справедлив преход, които тя ще одобри, да имат солидна
рамка на изпълнението, за да могат амбициозните цели на ЕС да бъдат изпълнени.“
Одиторите отбелязват също, че връзката между резултатите от изпълнението и отпускането на средствата
е относително слаба. Предложеният метод за разпределение на средствата предоставя слаби стимули за
извършването на основни, значителни структурни промени, необходими за постигане на целите на ЕС
в областта на климата. Освен това, въпреки че са предложени общи показатели за крайните продукти и за
резултатите, те не отразяват ясно целта за излизане от секторите с високи въглеродни емисии. Ето защо,
според одиторите, съществува значителен риск ФСП да не спомогне за премахването на силната
зависимост на някои региони от дейности с висока въглеродна интензивност.

Бележки към редакторите
През декември 2019 г. Европейската комисия публикува Европейския зелен пакт, част от който е Фондът
за справедлив преход. Според предложението от януари 2020 г. за Фонда за справедлив преход са
предвидени приблизително 7,5 млрд. евро от средствата на ЕС. През май 2020 г., поради пандемията от
COVID-19, Комисията измени своето предложение, като увеличи подкрепата на 40 млрд. евро. След
срещата на Европейския съвет, провела се на 17—21 юли 2020 г., този бюджет е намален с 20 млрд. евро.
Настоящото становище обхваща само предложенията за ФСП и допълва по-конкретно наскоро
публикуваното от ЕСП Становище № 2/2020 относно измененото предложение на Комисията от 14 януари
2020 г. във връзка с Регламента за общоприложимите разпоредби, както и Становище № 4/2020 относно
измененото предложение на Комисията от май 2020 г. във връзка с Регламента за общоприложимите
разпоредби за програмния период 2021—2027 г. ЕСП планира да публикува и становище относно
Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход покъсно през 2020 г.
Европейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС посредством
публикуването на становища относно предложения за ново или изменено законодателство с финансово
отражение. Тези становища представляват независима оценка на законодателните предложения от
външния одитор на ЕС. През 2019 г. одиторите публикуваха „Обобщение на коментари на ЕСП“ относно
предложенията на Комисията от 2018 г. за следващата МФР.
Съгласно нормативната база на предложението на Комисията консултацията със Сметната палата е
задължителна, поради което Европейският парламент и Съветът поотделно отправиха писмено искане до
Сметната палата за нейната позиция.
Становище № 5/2020 на ЕСП относно предложенията на Комисията от 14 януари 2020 г. и 28 май 2020 г.
за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход е
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публикувано на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu на английски език. Други езикови версии ще бъдат
публикувани своевременно.
Тук можете да откриете информация за мерките, предприети от ЕСП в отговор на пандемията от COVID19.
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