
Европейски зелен пакт 

„Тези, които действат първи и са най-бързи, ще се възползват също 
така от възможностите, които предлага екологичният преход. […] 
Няма да бъде достатъчно обаче да се предвидят само публични финанси. 
Необходимо е да се възползваме от частни инвестиции, като поставим 
екологосъобразното и устойчиво финансиране в центъра на нашата 
инвестиционна верига и финансова система.“

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК Политически насоки от 16 юли 2019 г. 

„За да се осъществи преходът на Европа към неутрална по отношение 
на климата икономика, са нужни политически ангажимент и мащабни 
инвестиции. Зеленият пакт е израз на нашата решимост да се справим с 
изменението на климата, която сега подкрепяме с план за финансиране.  [...] 
Европейският съюз не е построен за един ден. Екологизирането на Европа също 
няма да настъпи изведнъж. Поставянето на устойчивостта в основата 
на методите ни на инвестиране изисква промяна в начина на мислене. Днес 
направихме важна крачка в тази посока.“

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател

TПЛАНЪТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТN

януари 2020 г.

Инвестиране в неутрална по отношение
на климата и кръгова икономика

За да може до 2050 г. Европа да стане първия неутрален по отношение на климата континент, ще 
са необходими значителни инвестиции както от публичния, така и от частния сектор. Публичното 
финансиране трябва да зададе посоката, а частният сектор — да осигури мащабите.

средства от бюджета на ЕС  
и националните бюджети; 

привлекателни условия за инвестиции;
техническа помощ за инвеститорите при 
подбора на устойчиви проекти.

30 % от InvestEU за проекти за  
борба с изменението на климата

25 % от общото 
финансиране на ЕС за мерки 
в областта на климата 

Насърчаване на зелените 
инвестиции с подкрепата 
на групата на ЕИБ

публични и частни инвестиции;
допълнителни мерки за улесняване  
и насърчаване на публичните и частните  
зелени инвестиции; 

За период от 10 години ще бъде мобилизиран поне 1 трилион евро чрез съчетание от:

€

#EUGreenDeal



ОТКЪДЕ ЩЕ ДОЙДАТ СРЕДСТВАТА?

Като част от Плана за инвестиции на Европейския зелен 

пакт механизмът за справедлив преход ще 

мобилизира поне 100 млрд. евро за оказване на 
подкрепа на регионите, работниците и секторите, които са 
най-тежко засегнати от прехода към зелена икономика.

*Посочените размери не включват евентуални припокривания между целите от областта на климата и околната среда  
и целите по механизма за справедлив преход.

© Европейски съюз, 2020 г. 
Повторното използване е разрешено, при условие че се посочи източникът. Политиката на повторно използване на 
документите на Комисията е регламентирана с Решение 2011/833/ЕС (ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39). За използването  
или възпроизвеждането на снимки или други материали, за които Европейският съюз не е носител на авторското право, 
трябва да се иска разрешение направо от носителите на това право.
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Бюджет на ЕС

503 млрд. евро за 
климата и околната 

среда

Национални 
насърчителни банки 

и международни 
финансови институции

Група на  
Европейската 

инвестиционна банка
InvestEU за цели във  
връзка с климата и 

околната среда
=

Национално 
съфинансиране по 

структурните фондове 
114 млрд. евро

Бюджет на ЕС

Привлечени чрез бюджета на ЕС

*Без да се засяга бъдещата 
многогодишна финансова рамка 
(МФР)

Фондове на схемата на 
ЕС за търговия с емисии 

(СТЕ) 25 млрд. евро

Поне 1 трилион евро 

Механизъм за справедлив 
преход 100 млрд. евро

(143 млрд. евро за 10 години)

Гаранции 
по InvestEU

Мобилизирани 
инвестиции в 
размер на 279 

млрд. евро

Публични 
и частни 

инвестиции

InvestEU

                                                                                                                       
       

     
     

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
     

      
        

                   © European Union


	TПЛАНЪТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТN
	ОТКЪДЕ ЩЕ ДОЙДАТ СРЕДСТВАТА?

