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ERASMUS+ Проект за основна финансова грамотност „Нека да поговорим за парите“ 

Писмена позиция - Спестяване на енергийни разходи чрез защита на климата 

През периода на проекта темата за разходите за енергия и как да се справим с тях се оказа специално 

предизвикателство за всички партньори във всички участващи европейски страни. 

В разговорите стана ясно, че очевидно цяла Европа е забавила експанзията на възобновяемите 

енергийни източници чрез високи данъци и никакви субсидии. Дори в страните от Южна Европа беше 

и е много трудно за гражданите да инсталират слънчеви системи и да използват сами генерираното 

електричество. И то до края на миналата година, въпреки че климатичните цели на Европа са назовани 

отдавна. 

Агресивната война на Русия в Украйна, която започна преди почти година, сега показва на цяла Европа 

колко зависими и "добросъвестни" са били европейците от руските енергийни доставки, като в същото 

време са готови да постигнат независимост чрез възобновяеми енергии в Европа. 

Консорциумът от страните Испания, България, Белгия, Австрия и Германия отправя следните искания 

и пожелания към представителите на политиката в Европа и нейните страни членки: 

1. Бърза независимост от изкопаемите горива - особено от Русия; 
2. Насърчаване на разширяването на възобновяемите и регенеративни енергии (слънчева, 

вятърна, водна) 
3. Популяризиране на фотоволтаични системи, термопомпи и др., особено за гражданите на 

Европа 
4. Подкрепа за финансиране на регенеративни енергии, особено за семейства и 

възрастни/пенсионери 
5. Насърчаване на използването на регенеративни енергии от ученици, самотни родители и 

хора, нуждаещи се от помощ 
6. "В течение" за финансирането. Основното финансово образование трябва да се разшири. 

Гражданите трябва да могат да се справят с месечния си бюджет. Мерките за финансиране също 
трябва да бъдат известни и изследванията трябва да бъдат улеснени и по-добри. 
Постепенното премахване на изкопаемите горива струва пари. Говорим за това и трябва да действаме. 

Гражданите трябва да обсъдят този важен въпрос със своята общност и да предприемат и приложат 

мерки за справяне с него. 

От консорциума 
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