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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ (точки I—VII) 

Отговори на Комисията:  

I. Комисията приветства специалния доклад на ЕСП относно подкрепата на ЕС за 

въгледобивните региони. 

Докато темпът на намаляване на производството на въглища варира значително в отделните 
държави членки, първичното производство на твърди изкопаеми горива в ЕС-27 е в 
структурен спад поне от 1990-те години на миналия век. Що се отнася до вноса на твърди 
изкопаеми горива, тенденцията е сходна като при първичното производство — постоянно или 
намаляващо ниво. На равнището на ЕС-27 замяната на местните с вносни твърди изкопаеми 
горива е в най-добрия случай незначителна. 

През последните години постепенното прекратяване на използването на въглища беше 
признато за ключов етап в прехода към неутрална по отношение на климата Европа до 
2050 г., като в Европейския зелен пакт изрично се признава, че нито един човек и нито едно 
място не бива да бъдат пренебрегнати.  

II. Фондовете на политиката на сближаване, които са насочени към намаляване на 

различията в Европа и насърчаване на икономическото, социалното и териториалното 
сближаване, допринесоха значително за целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. 
„Социално-икономическият и енергийният преход“ на въгледобивните региони обаче не е 
конкретна цел на правната рамка, залегнала в основата на фондовете на политиката на 
сближаване за периода 2014—2020 г.  

За разлика от това Фондът за справедлив преход (ФСП) в размер на 19,3 милиарда евро, 
въведен като част от фондовете на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., е 
предназначен специално за подпомагане на регионите и хората, изправени пред най-
сериозните въздействия върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда на 
прехода към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г. 

III. Правното основание на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. не съдържа 

конкретни цели по отношение на подкрепата за енергийния преход на въгледобивните 
региони и в по-общ план не включва конкретна разпоредба за въгледобивните региони. 
Държавите членки не са имали задължение да третират въгледобивните региони по 
определен начин при договарянето на програмите за периода 2014—2020 г. Освен това 
държавите членки имат право да определят своя енергиен микс и съответно дела на 
изкопаемите горива, при условие че спазват правните си задължения. 

IV. Въпреки че ролята на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е създаването на 

работни места, Европейският социален фонд (ЕСФ) е основният инструмент на ЕС за 
подпомагане на възможностите за заетост и уменията на хората.  

V. В програмирането на ФСП изцяло се вземат предвид нуждите на регионите, в които се 

добиват въглища, торф и битуминозни шисти, както и на регионите с високи въглеродни 
емисии.  
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Първоначално беше предложено ФСП да бъде в размер на 8,45 милиарда евро, но с оглед на 
значителните социално-икономически предизвикателства, свързани с прехода в контекста на 
възстановяването след пандемията, допълнително бяха предоставени 10,87 милиарда евро 
по линия на Next Generation EU, с което общият размер достигна 19,3 милиарда евро. 
Инвестициите по ФСП са специално предназначени да подпомагат регионите и териториите, 
които са най-силно засегнати от прехода, и се допълват от инвестиции по линия на 
Механизма за възстановяване и устойчивост в подкрепа на ефективния преход към 
неутралност по отношение на климата в настоящия труден икономически контекст. 

VII. Комисията приема препоръките. 

ВЪВЕДЕНИЕ (точки 1—21) 

Отговори на Комисията: 

16. Съобщението REPowerEU, прието през март 2022 г., има две цели, а именно през 

следващите месеци да се намали зависимостта от вноса на изкопаеми горива от Русия за газ, 
нефт и въглища, а през следващите няколко години — да се намали зависимостта от всички 
вносни изкопаеми горива, като се ускори изпълнението на Европейския зелен пакт. По тази 
причина в краткосрочен план някои държави членки могат да обмислят повторното отваряне 
или удължаването на срока на експлоатация на съществуващите въглищни електроцентрали 
като един вид решение за следващата зима, за да се компенсира недостигът на доставки на 
газ. Това би означавало тези централи да се поддържат в готовност да допринесат за 
производството на електроенергия в случай на пиково потребление — следователно да 
работят само за няколко часа. Това обаче няма да забави преминаването към възобновяеми 
енергийни източници, нито ще отклони ЕС от общата му траектория за 2030 г. и 2050 г. По 
този начин само се допуска, че в много краткосрочен план въглищата може да са необходими 
за покриване на всеки потенциален недостиг в доставките на газ.  

19. Въпреки че не съществуват специално предназначени програми за въгледобивните 

региони, в доклада правилно се посочва, че тези региони биха могли да се възползват от 
съществуващите фондове като ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд не само през периода 2014—
2020 г., но и през предходните десетилетия.  

Потенциалните налични ресурси за принос към растежа и създаването на работни места във 
въгледобивните региони на ЕС за периода 2014—2020 г. се оценяват на около 32 милиарда 
евро по отношение на 18-те пилотни региона, включени в инициативата за намиращите се в 
преход въгледобивни региони в 8 държави — членки на ЕС1.  
 
Това също така се допълва от други възможности за финансиране, като например по 
програмата LIFE, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, Механизма за 
свързване на Европа и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Освен 
това в миналото е имало специфични инициативи на Общността като RECHAR2. 

                                                 
1 Платформа за свободно достъпни данни, Политика на сближаване в подкрепа на Енергийния съюз | 

Данни | Европейски структурни и инвестиционни фондове (europa.eu) 

2 Инициатива на Общността относно икономическото преструктуриране на въгледобивните райони, 
Инициатива на Общността (ЕО) относно икономическото преструктуриране на въгледобивните 
райони за периода 1994—1997 г. | Програма | REG | CORDIS | Европейска комисия (europa.eu) 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Cohesion-policy-supporting-the-Energy-Union/eczs-gij5#coal-regions-in-transition
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Cohesion-policy-supporting-the-Energy-Union/eczs-gij5#coal-regions-in-transition
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА (точки 22—25)  

Няма отговори на Комисията.  

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ (точки 26—56) 

Отговори на Комисията: 

34. Все още не съществува правно изискване за изготвяне на „стратегия за социално-

икономически или енергиен преход“ на равнище въгледобивни региони. Въпреки това 
регионите, които се възползват от ФСП, вече трябва да изготвят териториални планове за 
справедлив преход, в които се очертават преходът и неговото въздействие в техния регион. 
Всеки териториален план за справедлив преход следва да съдържа описание на процеса на 
преход на национално равнище, включително срокове за ключовите етапи на прехода за 
постигане на целите за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на целта за 
неутралност по отношение на климата до 2050 г. Тези етапи следва да бъдат съгласувани с 
националите планове в областта на енергетиката и климата и националните дългосрочни 
стратегии, по-специално с планираните инвестиции, сроковете за ключовите етапи на прехода, 
приноса към националните цели, целите, които трябва да бъдат постигнати, и действията, 
които трябва да бъдат предприети за справедлив преход. В териториалните планове за 
справедлив преход трябва да се представят ясни доказателства за процеса на преход и 
неговото въздействие на равнището на съответната територия в близко бъдеще (до 2030 г. 
или преди това). 

36. Въпреки че ролята на ЕФРР е създаването на работни места, ЕСФ е основният инструмент 

на ЕС за подпомагане на възможностите за заетост и уменията на хората. В регионите, 
включени в одита, по ЕСФ е оказана подкрепа на съкратените работници, за да им се помогне 
да намерят нови възможности за заетост. В целия ЕС 4,4 милиона участници са намерили 
работа благодарение на подпомагането по ЕСФ, като са заели вече съществуващи или 
новосъздадени длъжности. Новосъздаденият ФСП обединява фокуса върху създаването на 
работни места и подкрепата за хората, като е съобразен със специфичните нужди на 
регионите, които са най-силно засегнати от климатичния преход. 

43. Публичното финансиране има основна роля за реализирането на икономии на енергия в 

целия ЕС в съответствие с целите на ЕС и е ключова движеща сила за увеличаването и 
привличането на инвестиции в енергийна ефективност.  

Проучването на Комисията, посочено от ЕСП, обхваща само икономиите на енергия през 
периода 2014—2017 г., допустими съгласно член 7 от Директивата за енергийната 
ефективност. 

45. ФСП беше създаден от ЕС като част от Европейския зелен пакт — стратегията на ЕС за 

преход към неутрална по отношение на климата икономика, и има за цел да не се 
пренебрегва нито един регион при прехода. За периода 2021—2027 г. по ФСП са 
разпределени 19,3 милиарда евро (по текущи цени), за да се помогне на регионите, които са 
най-силно засегнати от прехода към неутралност по отношение на климата, като се облекчат 
социално-икономическите последици от прехода. Това ще бъде от полза за регионите, които 
зависят от производството на изкопаеми горива (като каменни и лигнитни въглища, торф и 
битуминозни шисти) за потреблението на енергия, но също така и за регионите, които зависят 
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от промишленост с високи въглеродни емисии (като стоманодобивната, циментовата или 
химическата).  

За да имат достъп до подкрепата по ФСП, както и по другите два стълба на Механизма за 
справедлив преход, държавите членки трябва да изготвят териториални планове за 
справедлив преход, които ще бъдат приети заедно с техните програми в областта на 
политиката на сближаване, в които са обхванати всички фондове на политиката на 
сближаване (Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионен фонд (КФ), 
Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) и Фонд за справедлив преход (ФСП). През юни 2020 г. 
Комисията създаде платформата за справедлив преход, за да подпомогне всички 
заинтересовани страни при използването на Механизма за справедлив преход. 

Още преди създаването на ФСП обаче фондовете на политиката на сближаване допринесоха 
за изпълнението на целите в областта на климата и енергетиката за 2030 г. и 2050 г., като 
24 % от размера на фондовете на политиката на сближаване са заделени за разходи в 
областта на климата, а около 20 милиарда евро — за разходи за устойчива енергия. Освен 
това за периода 2014—2020 г. по линия на програмите на политиката на сближаване са 
извършени инвестиции в широк кръг от области, които допринасят за растежа и създаването 
на работни места във всички региони на ЕС, включително въгледобивните региони. В това 
отношение държавите членки и регионите използваха и средствата, с които разполагат, за да 
допринесат за инициативата за намиращите се в преход въгледобивни региони, стартирана от 
Комисията през 2017 г. като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Освен това 
ЕС също така подкрепя прехода на въгледобивните региони чрез политики в областта на 
заетостта, уменията и социалните въпроси в съответствие с Европейския стълб на социалните 
права, например чрез законодателни и незаконодателни инициативи, като например 
препоръката на Съвета относно гарантирането на справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата (единодушно приета от министрите на Съвета EPSCO3 на 16 юни 
2022 г.).  

„Социално-икономическият и енергийният преход“ на въгледобивните региони обаче не е 
конкретна цел на правната рамка, залегнала в основата на фондовете на политиката на 
сближаване за периода 2014—2020 г., и държавите членки не са имали задължение да 
третират въгледобивните региони по определен начин при договарянето на програмите за 
периода 2014—2020 г. 

46. Предложението за ФСП беше в съответствие с резултатите от обществената консултация 

относно дългосрочния бюджет на ЕС за периода след 2020 г. в областта на сближаването и с 
оценката на въздействието, извършена за целите на регламента за ЕФРР и КФ. В 
предложението са отразени очакванията на другите институции на ЕС — Европейския 
парламент, Комитета на регионите и Европейския съвет, които призоваха за справяне с 
въздействието върху работниците и общностите, засегнати от прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика, с цел социално справедлив и равнопоставен преход в 
изпълнение на Парижкото споразумение. Оценката на нуждите от финансиране е обхваната и 
в работния документ на службите на Комисията „Установяване на свързаните с 
възстановяването нужди на Европа“, публикуван като част от преразгледаното предложение 
за МФР. 

47. Териториалните планове за справедлив преход се отнасят за програмния период 2021—

2027 г. Комисията подчертава, че одобряването им е обусловено от ясното очертаване на 
процеса на преход към неутрална по отношение на климата икономика на национално 
равнище и на неговото въздействие на равнището на територията. 

                                                 
3 Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси 
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В отговор на затрудненията и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от 
нашествието на Русия в Украйна, Европейската комисия представи плана REPowerEU. Целите 
на REPowerEU са да се постигне енергоспестяване, да се произвежда чиста енергия и да се 
диверсифицират енергийните доставки на Европа. В контекста на съобщението REPowerEU 
Комисията призна, че може да се наложи държавите членки да използват въглища за по-
дълъг период, за да се намали бързо зависимостта от руските изкопаеми горива и да се 
увеличи енергийната независимост на Европа от ненадеждни доставчици и нестабилни 
изкопаеми горива, като същевременно се ускори преходът към чиста енергия и се повиши 
устойчивостта на енергийната система в целия ЕС. Въпреки че признава необходимостта от 
краткосрочните мерки, REPowerEU призовава силно да се ускори използването на 
възобновяеми енергийни източници, за да може бързо да се намали вносът, като 
същевременно се постигат целите в областта на енергетиката и климата за 2030 г. и 2050 г. 

52. Повечето държави членки са прекратили или възнамеряват да прекратят добива на 

въглища преди затварянето на въглищните електроцентрали, тъй като добивът на въглища 
има по-голямо отрицателно въздействие върху околната среда и не е икономически 
ефективен. Извеждането от експлоатация на въглищните електроцентрали е планирано в 
повечето държави членки, но по-постепенно, поради което вносът на въглища ще трябва да 
замести местните въглища за известно време. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ (точки 57—63) 

Отговори на Комисията: 

57. Правното основание на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. не съдържа 

конкретни цели по отношение на подкрепата за енергийния преход на въгледобивните 
региони и в по-общ план не включва конкретна разпоредба за въгледобивните региони. 
Държавите членки не са имали задължение да третират въгледобивните региони по 
определен начин при договарянето на програмите за периода 2014—2020 г. Освен това 
държавите членки имат право да определят своя енергиен микс и съответно дела на 
изкопаемите горива, при условие че спазват правните си задължения. 

58. Липсват данни за участието на съкратените миньори във финансирани от ЕС курсове за 

обучение, тъй като не съществува правно изискване за събиране на данни за участието на 
тази конкретна група (данни за участието като цяло са налични). 

60. Въпреки че инвестициите по ЕФРР са свързани със създаването на работни места, ЕСФ е 

основният инструмент на ЕС за подпомагане на възможностите за заетост и уменията на 
хората. Публичното финансиране има основна роля за реализирането на икономии на енергия 
в целия ЕС в съответствие с целите на ЕС и е ключова движеща сила за увеличаването и 
привличането на инвестиции в енергийна ефективност. 

61. Предложението за ФСП беше в съответствие с резултатите от обществената консултация 

относно дългосрочния бюджет на ЕС за периода след 2020 г. в областта на сближаването и с 
оценката на въздействието, извършена за целите на регламента за ЕФРР и КФ. В 
предложението са отразени очакванията на другите институции на ЕС — Европейския 
парламент, Комитета на регионите и Съвета на Европейския съюз, които призоваха за 
справяне с въздействието върху работниците и общностите, засегнати от прехода към 
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неутрална по отношение на климата икономика, с цел социално справедлив и равнопоставен 
преход в изпълнение на Парижкото споразумение.  

В програмирането на ФСП изцяло се вземат предвид нуждите на регионите, в които се 
добиват въглища, торф и битуминозни шисти, както и на регионите с високи въглеродни 
емисии. 

Препоръка 1 — Да се провери дали Фондът за справедлив 

преход се използва ефективно и ефикасно за подпомагане 

на социално-икономическия преход на въгледобивните 

региони и на регионите с висок въглероден интензитет  

Комисията приема препоръката. 

Препоръка 2 — Да се споделят добри практики за 

измерване и използване на емисиите на метан  

Комисията приема препоръката.  

Съдържанието на бъдещия регламент зависи от резултата от законодателната процедура и е 
резултат от решение, взето от законодателния орган на ЕС във връзка с направеното от 
Комисията предложение. 
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