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ПАКТЪТ,	КОЙТО	МОЖЕ	ДА	ПРОМЕНИ	ВСИЧКО	

	
4	години	след	Парижката	конференция	за	климата	нашите	лидери	все	още	не	са	предприели	никакви	ключови	
мерки,	 свързани	 с	 последиците	 от	 изменението	 на	 климата	 които	 са	 все	 по-видими	 с	 безпрецедентни	
„природни“	 бедствия:	 наводнения,	 суша,	 пожари,	 болести,	 увеличен	 недостиг	 на	 храна	 в	 Африка	 и	 Азия,	
миграция	и	нарастващ	риск	от	конфликти!		
	
Финансовите	 нужди	 на	 екологичната	 промяна	 са	 колосали:	 Европейският	 финансов	 пакт	 за	 климата	 и	
биоразнообразието	е	най-лесното	и	бързо	решение,	тъй	като	предлага	да	се	използва	съществуващия	паричен	
модел	 в	 услуга	 на	 климата	 и	 биологичното	 разнообразие.	 Поканата	 вече	 е	 подписана	 от	 над	 500	
парламентарни	представители	във	Франция	и	е	подкрепена	от	най-големите	неправителствени	организации	и	
известни	 личности	 в	 Европа.	 Тя	 е	 интегрирана	 частично	 или	 изцяло	 от	 повечето	 френски	 и	 белгийски	
политически	партии	в	техните	програми	за	европейски	избори.	Френският	президент	Еманюел	Макрон	направи	
нашето	основно	предложение	за	климатична	банка,	авангарда	на	кампанията	му	за	Европа.		
	
Пактът	 е	 създаден	 като	 надпартийно	 гражданско	 лоби	 и	 се	 подкрепя	 от	 френската	 асоциация	 „Действие	 за	
климата“	 включващо	 много	 известни	 учени	 и	 икономисти.	 Комитетите	 ни	 във	 Франция	 и	 Европа	 са	
мобилизирани	от	 три	 години,	 за	да	бъде	поканата	ни	подписана	от	мнозинство	от	избрани	представители	и	
ръководители,	 за	 да	 може	 преди	 края	 на	 2020	 г.	 да	 се	 подпише	 и	 Европейския	 договор	 за	 климата	 и	
биоразнообразието.		
	
Цялата	информация	е	достъпна	тук:	
https://www.pacte-climat.net/wp-content/uploads/2019/03/Treaty_Finance_Climate_Pact.pdf	
	
В	 поканата	 се	 иска	 финансирането	 да	 се	 използва	 масово	 за	 климата	 и	 биоразнообразието,	 като	 показват	
прогнозите	 годишните	 инвестиции,	 необходими	 за	 енергийния	 преход,	 са	 от	 порядъка	 на	 1000	 милиарда	
годишно	[1].	Предложеното	в	настоящата	покана	решение	за	финансиране	е	разделено	на	две	части:	
	
1.	 Превръщане	 на	 Европейската	 инвестиционна	 банка	 в	 Банка	 за	 устойчиво	 развитие,	 която	 сме	 нарекли	
"климатична	 банка"	 и	 преориентиране	 финансирането	 към	 зелена	 икономика.	 Това	 би	 позволило	 да	 се	
осигурят	 финанси	 на	 държавите-членки	 на	 ЕС,	 които	 ще	 бъдат	 използвани	 изцяло	 за	 осъществяването	 на	
енергииният	преход.	Европейски	договор	би	дал	на	всяка	държава	право	на	теглене,	съответстващо	на	2	до	6%	
от	нейния	БВП	(при	нулева	ставка):	например	за	страни	като	България,	това	ще	бъде	между	3	и	6	милиарда).	
Подробности	в	[2]	
	
2.	 Създаване	 на	 европейски	 фонд	 за	 климата	 от	 100	 милиарда	 годишно.	 Разбивката	 ще	 бъде	 следната:	 40	
милиарда	 за	 Африка	 и	 Средиземноморието,	 10	 милиарда	 за	 изследвания	 и	 иновации	 и	 50	 милиарда	 за	
съфинансиране	 на	 европейските	 климатични	 проекти.	 Има	 различни	 предложения	 за	 финансиране	 на	 този	
фонд,	вижте	подробности	в	[3]	
	
ЕВРОПА	е	без	дъх,	спекулациите	на	финансовите	пазари	заплашват	да	предизвикат	криза,	по-сериозна	от	тази	
през	 2008	 г.,	 екстремизмът	 е	 широко	 разпространен,	 хората	 сега	 очакват	 решителни	 действия.	 Спасихме	
банките	през	2008	г.,	като	веднага	поставихме	на	масата	1000	милиарда,	този	пакт	не	само	ще	спаси	климата,	
но	 и	 ще	 спаси	 Европа.	 ADEME	 (френската	 агенция	 по	 околна	 среда)	 изчисли,	 че	 ще	 създаде	 6	 милиона	
устойчиви	работни	места	в	Европа.	



	
Подробности:	
	
[1]	Европейската	сметна	палата	оценява	необходимите	годишни	инвестиции	на	1115	милиарда	евро	от	2021	до	
2030	година.	HLEG	(Експертна	група	на	високо	ниво	за	устойчиви	финанси)	оценява	кумулативните	инвестиции	
за	 достигане	 на	 енергийните	 цели	 до	 2030	 г.	 на	 около	 11	 200	милиарда	 евро	 и	 дефицита	 на	 инвестиции	 на	
около	2	000	милиарда	(вж.	Междинен	доклад	за	финансиране,	юли	2017	г.)	
	
[2]	 Държавните	 и	 частните	 банки	 трябва	 да	 бъдат	 мобилизирани	 за	 тази	 обществена	 кауза.	 Количественото	
облекчаване	 (централните	 пари,	 създадени	 за	 възобновяване	 на	 икономиката	 в	 Европа	 от	 ЕЦБ	 (и	 постоянно	
циркулиращи	под	формата	на	револвиращ	кредит))	представлява	2500	милиарда	евро	и	допринася	само	15%	
за	реалната	икономика	(останалото	отива	в	спекулации).	Това	не	е	въпрос	на	допълнително	печатане	на	пари	
или	 задлъжнялост,	 а	 в	 ориентиране	 на	 Централната	 банка	 към	 пренасочване	 на	 ликвидността	 в	 зелената	 (и	
реалната)	 икономика	 чрез	 рефинансиране	 на	 добродетелни	 публични	 и	 частни	 банки	 чрез	 „климатичната	
банка“.	(ЕИБ	вече	няколко	пъти	потвърди	чрез	своите	президенти,	че	всичко	е	готово,	няма	да	бъде	създаден	
нов	 инструмент).	 Изменението	 на	 настоящите	 договори	 би	 било	 незначително	 и	 би	 се	 възприело	 като	
макроикономически	 стимул	 съчетаващ	 икономиката	 и	 опазването	 на	 климата.	 В	 допълнение,	 бюджетните	
ограничения	 ясно	 демонстрираха	 своята	 икономическа	 несъстоятелност	 и	 политическа	 опасност.	 Би	 било	
много	по-лесно	за	възприемане	от	населението,	отколкото	нов	данък,	каквито	и	да	са	целите	на	 този	данък,	
като	например	за	опазване	на	планетата	(виж	жълти	жилетки	във	Франция).	
	
[3]	 Вторият	 компонент	 следователно	 предвижда	 план	 „Маршал“	 за	 Африка:	 отново	 използването	 на	
съществуващи	 структури	 (банка	 за	 развитие)	 е	 от	 съществено	 значение,	 но	 финансовият	 пакт	 за	 борбата	 с	
изменението	на	климата	ще	играе	мониторингова	роля	за	насочване	на	средства	към	малки	проекти	и	малки	
НПО.	Най-важното,	помага	на	този	континент	да	възприеме	режим	на	нисковъглеродно	развитие,	да	овладее	
демографията	(образованието	на	жените)	и	да	ограничи	в	много	кратки	срокове	нуждата	от	миграция.	Пактът	
също	 така	 осигурява/предвижда	фонд	 за	 европейските	домакинства	 в	 допълнение	 към	нулев	 лихвен	 кредит	
(на	 част	 А).	 Тези	 публични	 политики	 са	 от	 съществено	 значение	 в	 подпомагането	 на	 най-скромните	
домакинства	да	направят	своя	преход.	Изследователската	и	развойна	дейност	е	един	от	приоритетите	за	плана,	
чрез	обединението	на	изследванията	на	европейско	ниво.	Три	са	предложения	за	финансиране	на	този	фонд:	
a)	 корпоративен	данък	от	 5%,	 като	 знаем,	 че	 той	 спада	 средно	до	15%	в	 ЕС27	 (въпреки	номиналната	 средна	
осчетоводена	 ставка	 от	 23%)	 поради	 данъчната	 конкуренция,	 с	 която	 държавите	 от	 ЕС	 се	 ангажираха	 да	
привлекат	все	повече	и	повече	мултинационални	компании.	Микро,	малките	и	средни	предприятия	ще	бъдат	
освободени,	 както	 и	 добродетелните	 компании	 в	 рамките	 на	 „зеления“	 преход.	 Въпреки	 това	 изглежда,	 че	
предложението	е	изправено	пред	трудности,	тъй	като	изисква	единодушието	на	27-те	държави	членки	на	ЕС.	
b)	увеличаване	на	борбата	срещу	укриването	на	данъци	(1000	милиарда	годишно)	
c)	данък	върху	въглерода	за	недоброжелателните	компании	
	
„Световният	 мир	 не	 може	 да	 бъде	 запазен	 без	 творчески	 усилия	 за	 преодоляване	 на	 опасностите,	 които	 го	
заплашват“,	заяви	Робърт	Шуман	на	9	май	1950	г.,	обявявайки	създаването	на	Съюза	за	въглища	и	стомана.	И	
през	2020	г.	световният	мир	не	може	да	бъде	запазен	без	творчески	усилия	за	посрещане	на	опасностите,	които	
го	заплашват.	А	изменението	на	климата	е	една	от	най-големите	заплахи	за	просперитета	и	мира	в	света.	
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