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Европейският зелен пакт има за цел да подобри благосъстоянието на хората.
Превръщането на Европа в неутрална по отношение на климата зона и опазването
на естественото ни местообитание ще е от полза за хората, планетата и икономиката.
Никой няма да бъде забравен.

ЕС:

Ще стане неутрална
по отношение на
климата зона до
2050 г.

Ще защитава човешкия
живот, животните
и растенията, като
намали замърсяването

Ще подпомогне
предприятията да станат
световни лидери в областта
на чистите продукти
и технологии

Ще спомогне за
осигуряването
на справедлив
и приобщаващ преход

„Европейският зелен пакт е новата ни стратегия за растеж.
Той ще ни помогне да намалим емисиите, като
същевременно създадем работни места.“
Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

„Предлагаме приобщаващ преход към зелена икономика, който
да спомогне за подобряване на благосъстоянието на хората
и осигуряване на здрава планета за идните поколения.“
Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия

93 %

За
от европейците
изменението на
климата е сериозен
проблем

93 % от европейците
са предприели поне едно
действие, за да се борят
с изменението на климата

79 % са съгласни, че

предприемането на действия
във връзка с изменението
на климата ще доведе до
иновации

КЛИМАТ
ЕС ще бъде неутрален по отношение на климата през 2050 г.
Комисията ще предложи европейски законодателен акт в областта на климата,
чрез който ще превърне този политически ангажимент в правно задължение
и генератор на инвестиции.
За постигането на тази цел ще са необходими действия във всички
сектори на нашата икономика:

ЕНЕРГЕТИКА
Декарбонизация
на енергийния
сектор

40 % от

Саниране на сградите,
за да се помогне на
хората да намалят
сметките си за енергия
и потреблението си на
енергия

потреблението на
енергия се дължи на
сградите

ПРОМИШЛЕНОСТ
Европейската
промишленост
използва само

Подпомагане на
промишлеността
с цел иновации
и превръщането ни
в световни лидери на
зелената икономика

МОБИЛНОСТ
Въвеждане на почисти, по-евтини и поздравословни форми
на частен и обществен
транспорт

12 %

рециклирани
суровини

Транспортът
представлява
25 % от
емисиите ни
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Какво ще
направим?

Производството и потреблението
на енергия генерира над
75 % от емисиите на
парникови газове в ЕС

