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Г-н Нено Димов
Министър
Министерство на околната среда и водите
Подкрепа за силен Регламент за Споделяне не Усилията на 19ти юни
Уважаеми г-н Министър,
Пиша Ви преди Съвета по Околна Среда на 19ти юни, на който ще се обсъжда един от
ключовите за ЕС закони по изменението на климата, Регламента за Споделяне на
Усилията (РСУ).
Приносът на Европа към изпълнението на Парижкото споразумение до голяма степен
ще бъде определен от РСУ, който покрива по-голямата част от емисиите на ЕС. Ако
бъде изготвен добре, този закон би могъл да изиграе много важна роля за
стимулирането на ефективни от гледа точка на разходите нови технологии с ниски
емисии на парникови газове в цяла Европа. Ето защо, Ви призоваваме да подкрепите
засилването на РСУ.
Sandbag конкретно изразява загриженост, че сравнително слабите цели на РСУ за
2030г. поставени на някой страни членки, биха могли да застрашат способността на ЕС
да постигне общите цели по климата за 2050г. без икономически шокове. Това е
предмет на нашия нов доклад What is the European Project Based Mechanism1, който е
приложен за удобство към това писмо.
Така нареченият Европейски Проектен Механизъм (European Project-based Mechanism
– EPM) би позволил в страна домакин да се осъществят допълнителни проекти, които
намаляват емисии в сектори под РСУ, като проектите се финансират от страна спонсор
срещу прехвърляне на квоти, възможност, която вече съществува в РСУ. Това би
насърчило проекти за редуциране на емисии там, където възможностите за
намаляване на емисиите са най-ефективни от гледна точка на разходите.
За да се избегне рискът от по-високи бъдещи цели под РСУ, особено в страни членки
със сравнително по-слаби цели сега, е изключително важно такива проекти да са
допълнителни на тези, което страната домакин би направила при липса на
допълнително финансиране и на мерките, които вече са предприети в секторите под
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РСУ. Един лесен начин да се гарантира горното е изискване за реинвестиране на
приходите от всички прехвърляния на квоти в допълнителни проекти.
Алтернативи, като например използването на инструментите за гъвкавост, които
увеличават предлагането на квоти в секторите под РСУ или промяна на предложената
от Европейската Комисия начална точка на тавана за емисии в периода след 2020г
само биха попречили на нови инвестиции и биха могли да доведат до необходимост
от изключително рязко намаляване на емисиите след 2030г. Тези варианти би
следвало да се вземат предвид само в краен случай, след като страните членки са се
възползвали от Европейския Проектен Механизъм.
Надявам се да вземете предвид горните съображения по време на преговорите по РСУ
на 19ти юни.

С Уважение,

Рейчъл Соломон Уилямс
Управляващ директор

