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ANNEX 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 

Европейският зелен пакт 
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Приложение към Съобщението относно Европейския зелен пакт 

Пътна карта — основни действия 

 

Действия Примерен 

график
1
 

Амбиция в областта на климата  

Предложение за европейски „Закон за климата“, в който да залегне 

целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.  

март 2020 г. 

Всеобхватен план за повишаване по отговорен начин на целта на 

ЕС в областта на климата до 2030 г. до най-малко 50 % и по-

нататъшно повишаване до 55 % 

лятото на 2020 г. 

Предложения за преразглеждане на съответните законодателни 

мерки с оглед на постигането на по-голямата амбиция в областта на 

климата след преразглеждането на Директивата за схемата за 

търговия с емисии, Регламента за разпределяне на усилията, 

Регламента във връзка със земеползването, промените в 

земеползването и горското стопанство, Директивата за енергийната 

ефективност, Директивата за възобновяемата енергия, стандартите за 

емисиите на CO2  от леки и лекотоварни автомобили 

юни 2021 г. 

Предложение за преразглеждане на Директивата за данъчно 

облагане на енергийните продукти 

юни 2021 г. 

Предложение за механизъм за корекция на въглеродните емисии 

на границите, предназначен за избрани сектори  

2021 г. 

Нова стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата  2020 г./2021 г. 

Чиста, достъпна и сигурна енергия  

Оценка на окончателните национални планове в областта на 

енергетиката и климата 

юни 2020 г. 

Стратегия за интелигентна секторна интеграция 2020 т. 

Инициатива за цялостно модернизиране на строителния сектор 2020 т. 

Оценка и преразглеждане на Регламента за трансевропейската 

енергийна мрежа 

2020 т. 

Стратегия за вятърната енергия от разположени в морето инсталации 2020 т. 

Промишлена стратегия за чиста и кръгова икономика  

Промишлена стратегия на ЕС март 2020 г. 

                                                           
1
  Работната програма на Комисията за 2020 г. ще предостави допълнителна яснота относно графика на 

съответните действия, обявени за 2020 г. 
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Действия Примерен 

график
1
 

План за действие за кръгова икономика, включително инициатива 

за устойчиви продукти, и специално внимание върху 

ресурсоемките сектори като текстилната промишленост, 

строителството, производството на електроника и пластмаси 

март 2020 г. 

Инициативи за стимулиране на водещи пазари за неутрални по 

отношение на климата и кръгови продукти в енергоемките 

промишлени сектори 

от 2020 г. 

Предложение за подпомагане на развитието на стоманодобивни 

процеси с нулеви въглеродни емисии до 2030 г. 

2020 т. 

Законодателство относно акумулаторните батерии в подкрепа на 

Стратегическия план за действие в сектора на акумулаторните 

батерии и кръговата икономика 

Октомври 2020 г. 

Предлагане на реформи на законодателството в областта на 

отпадъците 

от 2020 г. 

Устойчива и интелигентна мобилност  

Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност 2020 т. 

Призив за финансиране в подкрепа на създаването на публични 

зарядни точки и точки за зареждане с гориво като част от 

инфраструктурата за алтернативни горива 

от 2020 г. 

Оценка на законодателните възможности за насърчаване на 

производството и предлагането на устойчиви алтернативни горива 

за различните видове транспорт 

от 2020 г. 

Преразгледано предложение за директива относно комбинирания 

транспорт 

2021 г. 

Преразглеждане на Директивата за инфраструктурата за 

алтернативни горива и на Регламента за трансевропейската 

транспортна мрежа 

2021 г. 

Инициативи за увеличаване и по-добро управление на капацитета 

на железопътните линии и вътрешните водни пътища  

от 2021 г. 

Предложение за по-строги стандарти за емисиите на замърсители на 

въздуха от превозните средства с двигатели с вътрешно горене 
2021 г. 

Екологизиране на общата селскостопанска 

политика/стратегията „От фермата до трапезата“ 

 

Разглеждане на проектите за национални стратегически планове 

във връзка с амбициите на Европейския зелен пакт и стратегията 

„От фермата до трапезата“ 

2020—2021 г. 
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Действия Примерен 

график
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Стратегия „От фермата до трапезата“ 

Мерки, включително законодателни, за значително намаляване на 

употребата и риска от химични пестициди, както и употребата на 

торове и антибиотици 

пролетта на 

2020 г. 

2021 г. 

Съхраняване и опазване на биологичното разнообразие  

Европейска стратегия за биологичното разнообразие за периода до 

2030 г. 

март 2020 г. 

Мерки за справяне с основните причини за загубата на биологично 

разнообразие 

от 2021 г. 

Нова стратегия на ЕС за горите 2020 т. 

Мерки за подпомагане на вериги за създаване на стойност, които 

не предизвикват обезлесяване 

от 2020 г. 

Към амбиция за нулево замърсяване за постигане на 

нетоксична околна среда 

 

Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост  лятото на 2020 г. 

План за действие за нулево замърсяване на водата, въздуха и 

почвата 

2021 г. 

Преразглеждане на мерките за справяне със замърсяването от 

големи промишлени инсталации 

2021 г. 

Системно включване на устойчивото развитие във всички 

политики на ЕС 

 

Предложение за механизъм за справедлив преход, включително 

фонд за справедлив преход, и план за инвестиции за устойчива 

Европа 

януари 2020 г. 

Обновена стратегия за устойчиво финансиране есента на 2020 г. 

Преразглеждане на Директивата относно оповестяването на 

нефинансова информация 

2020 т. 

Инициативи за наблюдение на практиките за екологосъобразно 

бюджетиране на държавите членки и на ЕС и установяване на 

референтни показатели 

от 2020 г. 

Преразглеждане на съответните насоки относно държавната помощ, 

включително насоките за държавна помощ в областта на околната среда 

и енергетиката 

2021 г. 

Привеждане на всички нови инициативи на Комисията в 

съответствие с целите на Зеления пакт и насърчаване на 

от 2020 г. 
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Действия Примерен 

график
1
 

иновациите 

Заинтересованите страни да установят и коригират 

непоследователно законодателство, което намалява ефективността 

при осъществяването на Европейския зелен пакт 

от 2020 г. 

Включване на целите за устойчиво развитие в европейския 

семестър 

от 2020 г. 

ЕС като световен лидер  

ЕС следва да продължи да играе водеща роля в международните 

преговори по въпросите на климата и биологичното разнообразие, 

като продължи да укрепва международната политическа рамка 

от 2019 г. 

Засилване на дипломацията на ЕС в областта на зеления пакт в 

сътрудничество с държавите членки 

от 2020 г. 

Двустранни усилия за убеждаване на партньорите да действат и да 

гарантират съпоставимост на действията и политиките  

от 2020 г. 

Зелена програма за Западните Балкани от 2020 г. 

Да работим заедно — Европейски пакт за климата  

Поставяне на началото на Европейския пакт за климата март 2020 г. 

Предложение за Осма програма за действие за околната среда 2020 т. 

 


