Б
Българско
училище за политика
Балкански политики за зелен икономически
растеж , София
С ф 11.06.2012г.
6

Основни понятия
 Регионални характеристики
 Регионално
Р
сътрудничество
 Устойчиво развитие
 Предизвикателства пред устойчивото развитие
 Енергийна независимост и сигурност
 Конкурентоспособност и растеж

Устойчиво развитие
р
 Устойчивото развитие е “развитие, което отговаря

на потребностите на настоящето, без да излага на
риск способността на бъдещите поколения да
посрещат своите собствени потребности” (Доклад
на Световната комисия по околна среда 1987г))
 ЕК през юни 2011г. Съобщение Рио 20+ “Към
б управление”” ‐
екологична икономика и по‐добро
Специфични действия на международно,
национално и регионално равнище
равнище”
 Съвет по околна среда, октомври 2011г. – “пътна
карта
р за екологична икономика”

Екологична икономика и
д р ууправление
р
по‐добро
 Инвестиции в ключови ресурси и природен капитал –

води,
д , енергия
р
от възобновяеми източници,
ц , морски
р
ресурси, биологично разнообразие и екосистемни
услуги,устойчиво селско стопанство, гори, отпадъци и
рециклиране;
 Съчетаване на пазарни и регулаторни инструменти –
екологични д
данъци,
на вредни
ц , премахване
р
р д за околната
среда субсидии, мобилизиране на публични и частни
финансови ресурси, инвестиции в умения и
екологосъобразни работни места;
 Подобряване на управлението и насърчаване на
уучастието
ас е о наа частния
ас
се
сектор
ор

Околна среда и устойчиво развитие
Тематични оценки
Разбиране изменението на
климата
Смекчаване на климатичните
промени
Адаптиране към климатичните
промени
Биоразнообразие
Земеползване
Land use

Всички 13 тематични оценки
могат да бъдат обобщени в четири
групи, съобразно Шестата Рамкова
Програма за Действие на ЕС.

Почви
Soil
Морска
и крайбрежна
среда
Marine and
coastal environment
Потребление и околна среда
Материални ресурси и
отпадъци
Водни ресурси: количество и
потоци

Качество на пресните води
Замърсяване на въздуха
Градска среда

И
Изменение
на климата
Природа и биоразнообразие
Природни ресурси и отпадъци
Околна среда, здраве и качество
на живота

Предизвикателства пред
управлението на устойчивото
р
развитие
 Недостиг на интеграция на международно,







национално и регионално ниво
Необходимост от интеграция на икономическите
социални и екологични политики
Хоризонтална и вертикална интеграция
Д
Делегиране
на правомощия
“Зелено” законодателство
Реално партньорство с частния бизнес
Моделът “Интернет”
р

Енергийна сигурност и устойчиво
р
развитие
 Дългосрочната визия за развитие – необходимо

условие за енергийната сигурност и устойчивото
развитие
 Зелена икономика + устойчиво развитие +
енергийна сигурност
 Енергийната сигурност не е кратък списък от
големи проекти
 Може
М
ли да приложим модела “И
Интернет”” към
енергийния устойчив модел на базата на зелената
енергетика?

Предизвикателства пред България (според Работен
документ на службите на Комисията Оценка на
Националната програма за реформи и
Конвергентната програма за 2012г)
 “Най‐неотложните предизвикателства пред България са сварзани с пазара








на труда, образованието, иновациите, бизнес средата и енергийната и
ресурсната ефективност.
ефективност.”
“България не се възползва и от потенциала за икономически растеж,
свързан с иновационните дейности”
“няма подадена информация за конкретни усилия по превръщането на
политиките в областта
б
на климата и енергетиката в устойчиво
й
икономическо развитие , разкриване на работни места и социално
приобщаване”
“България
България е на последните места в ЕС по управление на отпадъците...
Пълното прилагане на съществуващото законодателство на ЕС би могло
да създаде повече от 14000 работни места и да увеличи годишния оборот
на сектора на отпадъците с повече от 1,5млрд Евро”
“Делът
Делът на възобновяемата енергия нараства,
нараства но съответната регулаторна
рамка се нуждае от подобрение”
“Силната зависимост от един енергиен път и от един доставчик на
енергия, както и функциониращият неправилно вътрешен енергиен пазар
излагат България
Б
на рисковете от сериозно прекъсване на доставките””

Предизвикателства
р д
пред
р др
региона
 Интеграция на визиите и целите на основата на






регионалните предимства и потенциал
Координирано планиране на ресурсите в т.ч. и
финансови , с максимално разширяване на базата от
участници
Превръщане на “зелената” енергетика и икономика в
регионален приоритет
К
Климатичните
промени като предимство
Нов модел за използване на природните ресурси и
д ц
отпадъците
Общи регионални индикатори за околна среда, здраве
и качество на живот

И
Искра
Михайлова
М
й
– Председател
П
на Постоянната
П
комисия по околната среда и водите при
41 Народно
Н
събрание
б

