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DESPRE NOI ȘI
VIZIUNE
Bankwatch România este un

Înțelegem că multe comunități

ONG de mediu înființat în 2012,

sunt vulnerabile și de aceea

al cărui scop este prevenirea

lucrăm pentru a preveni impactul

impactul negativ de mediu și

social

social al proiectelor publice și

cărbunelui în lipsa unor strategii

private

pentru

și

promovarea

alternativelor

durabile

negativ
o

al

eliminării

tranziție

graduală.
justă

și

Susținem

tranziția

a

participarea publicului la luarea

regiunilor

miniere,

deciziilor.

campaniilor noastre fiind vizibile

rezultatele

încă din 2019, când comunitățile
Deoarece

cărbunele

este

combustibilul cel mai dăunător

tranziției

pentru mediu, este primul care

dezvoltarea economică.

trebuie
sistemul

să

fie

eliminat

energetic.

energetice

pentru

din

Viziunea

Un alt pilon al muncii noastre

noastră este ca România să

este susținerea tranziției către

elimine

mixul

un sistem energetic curat, unul

energetic până în 2030, într-un

care nu va afecta mediul și nici

mod durabil și echitabil. Am

oamenii. Credem că România

implementat

de

are un potențial imens pentru

preveni

energia regenerabilă care poate

construirea de noi capacități pe

fi atins prin politici publice

cărbune, funcționarea ilegală a

puternice și participarea întregii

termocentralelor pe cărbune și

societăți la luarea deciziilor.

succes

cărbunele

din

campanii

pentru

a

extinderea carierelor de lignit,
pentru a apăra dreptul la un
mediu sănătos al comunităților
din regiunile carbonifere.
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SUMAR
Anul 2020 a fost dedicat participării publice, chiar
dacă, de cele mai multe ori, nu am putut interacționa
față în față. Ne-am mutat activitatea în online și am
continuat să pledăm pentru un sistem energetic
curat de acasă. Ne-am temut că acest mod de lucru
nu va fi eficient, dar una dintre schimbările produse
de pandemia Covid-19 a fost faptul că schimbările
climatice au ajuns pe agenda publică. Autoritățile
române au devenit mai conștiente de rolul naturii
pentru bunăstarea oamenilor și au început să
alinieze strategiile la agenda Pactului ecologic
european.
Deși mai sunt multe de îmbunătățit, s-au făcut primii
pași pentru un sistem energetic mai curat în 2030 și
o viață mai bună în regiunile carbonifere din
România.
Ne-am concentrat pe rolul nostru de watchdog și
am monitorizat toate documentele importante
elaborate la nivelul UE și la nivel național pentru
tranziția energetică, asigurând, împreună cu alte
ONG-uri, vocea societății civile la masa dezbaterilor.
Am pledat pentru finanțarea durabilă în următorul
buget

al

UE,

coerentă

cu

obiectivele

de

decarbonizare, sprijinind în același timp participarea
publică și promovând exemple de succes ale
tranziției energetice.
De asemenea, ne-am continuat activitatea pentru
renunțarea la cărbune, acționând prin mijloace
legale atunci când autoritățile au refuzat să
respecte legislația internă de mediu sau directivele
europene. Am continuat să presăm autoritățile
pentru eliminarea treptată a cărbunelui până în
2030. Deși am avut victorii semnificative și un
număr tot mai mare de decidenți consideră
cărbunele un combustibil fără viitor, o viziune
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unitară pentru tranziția energetică încă lipsește.
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NOASTRE

Minerit și termocentrale
Tranziție justă
Tranziție energetică
Cărbune în Balcani
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MINERIT ȘI
TERMOCENTRALE
Uniunea Europeană este pe cale să elimine treptat cărbunele până în 2030. Unsprezece țări din UE au stabilit
date de închidere pentru capacitățile pe cărbune, nouă state membre nu au cărbune în mixul lor energetic, în
timp ce doar șapte nu au stabilit încă o dată de eliminare.
În România au mai rămas opt centrale pe cărbune. Unele sunt planificate să fie închise până în 2030, însă o
parte semnificativă va continua să funcționeze, în timp ce minele de cărbune își continuă extinderea, dăunând
mediului și comunităților. Campania pentru cărbune este activitatea centrală a Bankwatch România, axată pe
advocacy pentru eliminarea cărbunelui și prevenirea extinderii minelor prin acțiuni în instanță.

Activitate juridică pentru a preveni impactul negativ al cărbunelui
Am continuat activitatea legală pentru

eliberat din nou în septembrie 2020. Pe

a preveni impactul de mediu al

viitor sunt necesare acțiuni legale

termocentralelor

și

suplimentare pentru a evita defrișările

carierelor de lignit. În luna martie am

și impactul asupra situl Natura 2000

trimis o

nouă

Coridorului Jiului.

Europene

prin

pe

cărbune

plângere
care

Comisiei

am

raportat

ajutorul de stat ilegal pentru extinderile

Comisia Europeană a emis două

carierelor de lignit Jilț Nord, Jilț Sud,

proceduri

Roșia și Roșiuța. Guvernul român a

aplicarea

oferit ajutoare de stat în mai multe

Directivei privind emisiile industriale,

rânduri prin Ordonanțe de Urgență

una în iulie 2020 și una în februarie

pentru

localnicilor.

2021. Procedurile se referă la cele

Complexul Energetic Oltenia a primit,

două termocentrale pe cărbune, Mintia

de asemenea, ajutoare de stat în

și

diferite

plăti

constant valorile limită de emisii

certificatele de CO2, în contradicție cu

pentru dioxidul de sulf și particule și

scopul sistemului EU-ETS și a oferit,

care nu au primit sancțiuni de la

astfel, un avantaj competitiv neloial

autoritățile române. Procedurile au

companiei de cărbune.

fost deschise după o serie de plângeri

exproprierea

forme

pentru

a-și

Govora,

de

infringement

pentru

necorespunzătoare

care

încalcă

în

a

mod

trimise de Bankwatch România în
Roșia este cea mai mare carieră de

2016. De atunci, nu a fost aplicată

lignit din România și în 2019 am reușit

nicio sancțiune României în această

să oprim extinderea acesteia printr-o

privință.

hotărâre
Compania
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judecătorească
a

solicitat

definitivă.
o

a

doua

La nivel local, am dat în judecată

extindere în 2020. Pentru a preveni

Administrația Fondului pentru Mediu

extinderea, am depus o plângere

pentru că nu a încasat amenzile de la

administrativă împotriva deciziei de

Complexul

încadrare emisă pentru noua extindere

pentru neplata la timp a certificatelor

și una împotriva Acordului de mediu

de CO2. În instanță, Administrația

Energetic

Hunedoara
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Fondului pentru Mediu a prezentat

conține date eronate sau incomplete

dovezi că a emis decizii privind

despre impactul proiectelor propuse

obligațiile financiare ale Complexului

asupra mediului.

Energetic Hunedoara. Complexul a
intrat

din

nou

în

insolvență

și

Noua

termocentrală

pe

cărbune

Administrația a introdus toate datoriile

planificată, Rovinari 600, a fost un

în procedura de insolvență, așa cum

proiect important căruia ne-am opus

prevede legea.

timp de aproape un deceniu. Aceasta
a fost ultima centrală pe cărbune

Anul participării publice

planificată din România. În toate

În februarie, Ministerul Energiei a

rapoartele și comentariile noastre cu

lansat a doua rundă de consultări cu

privire

privire la Planul Național Integrat în

Energetică sau în dezbaterile și alte

domeniul

evenimente

Energiei

și

Schimbărilor

la

PNIESC
publice

la

Strategia
care

participat

eliminarea treptată a cărbunelui în

ineficiența economică a proiectului. În

PNIESC, am publicat un briefing care

final, în anul 2020, proiectul a fost

subliniază lipsa unei strategii de

eliminat din PNIESC. Ministrul Energiei

eliminare a cărbunelui și ambițiile

a declarat, de asemenea, într-un

scăzute pentru energia regenerabilă.

interviu acordat Euronews că nu va fi

Am lansat împreună cu Declic o petiție

construită nicio centrală nouă pe

care

de

cărbune. Acest lucru pune capăt

semnături în doar câteva zile. Apoi ne-

discuției despre noi capacități pe

am întâlnit cu Ministrul Energiei pentru

cărbune în România.

a

adunat

transmite

peste

mesajul

4000

discutat

am

Climatice (PNIESC). Pentru a susține

a

am

și

despre

comunității:

eliminarea cărbunelui până în 2030 și

Dar România nu este încă suficient de

mai

ambițioasă

mult

sprijin

pentru

surse

regenerabile de energie.

schimbărilor

în

privința

atenuării

climatice.

Analiza

noastră cu privire la emisiile EU-ETS
În 2020, a fost publicată și o nouă

pentru 2019 a arătat că energia pe

versiune

Energetice

bază de cărbune are cele mai mari

Naționale. Am participat în procesul de

emisii de CO2 din întreaga economie

consultare a Strategiei Energetice, a

și, în actualul scenariu, nu există

procedurii de evaluare strategică de

perspective de reducere a impactului

mediu și a actul normativ elaborat

cărbunelui

pentru aprobarea strategiei. Am depus

necesare politici mai coerente și mai

o plângere administrativă împotriva

ambițioase. În raportul „De aici începe

modului în care a fost

elaborată

totul” arătăm cum poate fi finanțată

mediu

decarbonizarea economiei și de ce

deoarece nu a fost realizată cu

etapa de planificare este crucială

respectarea legislației în vigoare și

pentru succesul politicilor climatice.

evaluarea

a

Strategiei

strategică

de

asupra

mediului.

Sunt

6

BANKWATCH ROMÂNIA
Bankwatch România

TRANZIȚIA
JUSTĂ
Din cauza impactului ridicat asupra climei, cărbunele trebuie eliminat din sectorul energetic cât mai curând
posibil. Uniunea Europeană a înființat în 2020 un Mecanism de tranziție justă care cuprinde Fondul pentru
tranziție justă (FTJ) de 17,5 miliarde de euro, pentru a sprijini regiunile carbonifere în reducerea impactului
social al tranziției și stimularea dezvoltării economice durabile.
Din FTJ România va primi 1,95 miliarde de euro pentru șase regiuni, dintre care Hunedoara și Gorj sunt cele
mai afectate. Prima are o istorie lungă cu exploatarea hulei și a suferit de disponibilizări masive a peste
50.000 de muncitori în ultimii 30 de ani. Ambele regiuni au în prezent 16.000 de angajați în sectorul minier și
alte zeci de mii în sectoare conexe.

Valea Jiului, pregătită pentru tranziția justă
În 2020, am fost implicați activ în

Mai mult decât atât, am susținut

elaborarea Strategiei de dezvoltare a

coaliția Valea Jiului Implicată - care

Văii

de

cuprinde toate ONG-urile relevante din

PricewaterhouseCoopers. Strategia va

regiune - pentru a deveni watchdog al

oferi o imagine de ansamblu pentru

procesului de tranziție justă.

Jiului

coordonată

viitorul Văii Jiului, prezentând direcțiile
de dezvoltare, în timp ce platforma

În 2020 am realizat două filme scurte

START

pe

pentru a susține procesul de tranziție

identificarea a 10 proiecte care pot fi

justă în Valea Jiului. Unul despre sala

finanțate și a modului de coordonare a

de cățărare Fără Limite, un proiect

procesului de tranziția justă. Suntem,

social al Fundației Noi Orizonturi, unde

de asemenea, membri ai comitetului

copiii din cartierele sărace din Vulcan

de monitorizare pentru nou-înființatul

pot

Program Operațional Tranziție Justă,

proiect sprijină copiii să rămână la

după ce am făcut presiuni pentru ca

școală și le oferă metode alternative

acest program operațional să fie

de educație pentru a-și descoperi

înființat în trecut. Suntem printre cele

pasiunile.

29 de entități (din 230) selectate

concentrează pe procesul de tranziție

pentru

de

se

va

comitet.

concentra

Am

participat

la

învăța

până

să

Al

escaladeze.

doilea

acum.

Am

Acest

film

se

intervievat

întâlniri și am prezentat sugestii pentru

societatea civilă locală și administrația

îmbunătățirea programului.

publică implicate. Pentru a promova
filmele, am organizat două dezbateri:
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Consultările cu privire la Strategia

una

pentru Valea Jiului au permis o

publicului

participare largă a publicului, întrucât

Centrale și de Est, concentrându-se pe

regiunea planifică un mecanism de

realizarea filmului și informații despre

investiții

Atât

activitatea la firul ierbii. A doua a fost

societatea civilă, cât și autoritățile

în limba română și a inclus o parte

publice s-au implicat în aceste discuții.

dintre cei intervievați în film, discutând

teritoriale

integrate.

în

limba

engleză

adresată

din

regiunea

Europei

viziunea lor pentru viitorul Văii Jiului.
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Planurile teritoriale pentru tranziție justă
Pentru a informa societatea civilă despre tranziția
justă din județul Gorj, am organizat o masă rotundă cu
organizația Fridays for Future Gorj, unde am invitat
reprezentanți ai societății civile locale; a fost prima
dată când unii dintre ei au auzit despre conceptul de
tranziție justă. Cu același scop, am publicat în martie
un raport care analizează situația din Gorj cu privire la
ocuparea forței de muncă, proiectele anterioare
implementate cu fonduri europene și recomandarea
unor pași care trebuie făcuți pentru o tranziție justă.
Complexul Energetic Oltenia, situat în Gorj, este cel mai
mare producător de energie electrică pe cărbune din
țară, deci Gorjul este unul dintre cele mai afectate
județe și poate beneficia de FTJ dacă va elabora o
traiectorie clară pentru decarbonizare.
Pentru a asigura dezvoltarea corectă a Planurilor
teritoriale pentru tranziție justă, am publicat un ghid de
elaborare a planurilor prin care am oferit orientări
pentru dezvoltare durabilă în fiecare secțiune a
planurilor, în conformitate cu principiile UE. În
România, unele dintre recomandări au fost incluse de
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în
propriul

ghid

adresat

administrațiilor

locale

responsabile să elaboreze planurile. Grupurile de lucru
pentru elaborarea PTTJ-urilor au fost înființate în
noiembrie. Ne-am înscris și facem parte din grupurile
de lucru din județele Hunedoara și Gorj. PTTJ-urile vor
fi dezvoltate în 2021 prin mai multe runde de consultări
publice.
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TRANZITIE
ENERGETICA
În 2020 au fost stabilite la nivelul UE prevederi financiare și legislative noi pentru a sprijini accelerarea
tranziției energetice. Au fost stabilite cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 și Next
Generation EU, un plan de redresare axat pe reformele ecologice și digitale.
În România, noile Programe Operaționale și Planul de redresare și reziliență au fost dezvoltate de Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene. Rolul nostru a fost de a asigura o participare publică adecvată pentru
viitorul cadru financiar european și prevederi coerente cu tranziția energetică, care să nu facă România și mai
dependentă de combustibili fosili.

Pactul ecologic european și Planul de redresare și reziliență
Activitățile la nivel național s-au axat

miilor europene. Pachetul de redresare

pe

informarea

despre

implicațiile

și reziliență, împreună cu o versiune

Pactului

ecologic

consolidată a CFM, au devenit un

România,

susținerea

punct central pe agendele europene și

decarbonizării economiei aliniată la

naționale. La nivel național, am pledat

obiectivele climatice și energetice și

pentru o redresare economică în baza

solicitarea îmbunătățirii transparenței

principiilor Pactului verde, care va

și participări publice în acest proces.

sprijini

Am participat la diferite evenimente pe

economic într-unul zero emisii. Ne-am

această

de

unit forțele cu cele mai relevante ONG-

autoritățile naționale și am organizat o

uri naționale și specialiști în domeniile

dezbatere

implementării
european

în

temă

organizate

privind

transformarea

sistemului

nevoia

de

mediu, economie, sănătate, educație și

României

în

democrație în cadrul platformei Mâine

colaborare cu Ambasada Suediei în

se decide azi și am solicitat în mod

România.

abordat

explicit prioritizarea investițiilor pentru

subiecte precum resursele financiare

o redresare durabilă în cele cinci

disponibile pentru tranziția energetică

sectoare, contribuind, în același timp,

din România, coerența principalelor

la evaluarea și elaborarea Planului de

politici și documente strategice din

redresare și reziliență al României.

decarbonizare

a

Dezbaterea

a

sectorul energetic sau tranziția justă a
regiunilor carbonifere din România.

În etapa de elaborare a Planului de

Ambasada

Suediei

redresare,

experiența

în

ceea

și-a
ce

prezentat

Bankwatch

România

a

privește

participat la toate consultările publice

decarbonizarea în Suedia, care poate

organizate pentru acest proces. În

servi drept exemplu de bună practică

cadrul întâlnirilor și al propunerilor

pentru România.

trimise am subliniat nevoia de a plasa
tranziția verde și digitală în centrul
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Oficialii UE au propus măsuri eficiente

relansării economice și am cerut

și durabile pentru a combate efectele

abandonarea

negative ale pandemiei asupra econo-

nabile, precum cele pentru extindere a

investițiilor

nesuste-
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sistemului de distribuție a gazului. În

combustibili fosili (cărbune și gaze

plus, am păstrat o comunicare strânsă

fosile), includerea ONG-urilor și a altor

cu diferiți oficiali europeni implicați în

asociații ca beneficiari eligibili pentru

procesul

finanțare

de

membrii

redresare,

grupurilor

precum

de

și

pe

reconfigurarea

lucru

indicatorilor de realizare imediată și de

responsabili cu acest proces, membri

rezultat pentru a reflecta contribuția la

ai Parlamentului European și alte

obiectivele naționale privind clima și

instituții ale UE.

energia.

Comitetele de monitorizare a
Programelor Operaționale 2021-2027

Pentru a contribui la îmbunătățirea
gestionării și a capacității de absorbție

Un punct central al campaniei noastre

a resurselor financiare disponibile

a fost implicarea în procesul de

pentru

programare a noului buget european

publicat un Ghid de finanțare a

pentru perioada 2021-2027 la nivel

Pactului ecologic european. Publicația

național și participarea la consultările

detaliază fondurile disponibile pentru

privind noul Acord de parteneriat și

următoarea perioadă de finanțare și

Programele Operaționale. Un prim pas

explică modul în care cetățenii și

în acest sens a fost depunerea

partenerii sociali pot participa la

candidaturii

selectarea și monitorizarea investițiilor

noastre

la

înființarea

perioada

2021-2027,

am

structurilor de parteneriat aferente

realizate

cu

finanțare

europeană.

fiecărui

Având

în

vedere

importanța

Program

Operațional.

Bankwatch România a fost selectată

prioritizării

ca

tranziția

membră

în

monitorizare

comitetele

pentru

Operaționale

de

Programele

Tranziție

Justă,

Dezvoltarea Durabilă și cele regionale.

investițiilor
verde

și

publice

digitală,

în
este

necesară o implicare mai activă a
cetățenilor,

astfel

încât

proiectele

eligibile pentru finanțare să reflecte
nevoile exacte ale comunităților.

Am

participat

consultare

la

pentru

sesiunile

de

Acordul

de

parteneriat și Programele Operaționale
din

care

concentrează

facem

parte,

investițiile

care

dedicate

redezvoltării economice a regiunilor
monoindustriale, eficienței energetice,
gestionării deșeurilor, calității aerului,
biodiversității, digitalizării și mobilității
urbane. Principalele noastre solicitări
au fost excluderea explicită de la
finanțare a proiectelor pe bază de
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Excluderea de la finanțarea a proiectelor
pe bază de combustibili fosili
Un alt subiect important în activitatea
noastră de advocacy a reprezentat
excluderea

din

toate

sursele

de

finanțare a proiectelor pe bază de
combustibili fosili. În acest sens am
formulat comentariile la Strategia de
țară a BERD pentru România pentru
perioada
încetarea

2020-2025,
finanțării

solicitând

proiectelor

de

distribuție a gazelor naturale, având în
vedere incompatibilitatea acestora cu
obiectivele climatice și energetice pe
care România trebuie să le atingă. Am
subliniat, de asemenea, faptul că
investițiile băncii destinate tranziției
sistemului energetic de la cărbune la
surse de energie curate ar trebui
făcute în conformitate cu nevoile
specificate

în

planurile

teritoriale

pentru tranziție justă și ar trebui să
vizeze reducerea impactului negativ
socio-economic

al

procesului

de

transformare și să promoveze măsuri
și programe pentru recalificarea forței
de muncă.
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CĂRBUNELE ÎN
BALCANI
Balcanii de Vest sunt pe o cale lentă, dar sigură de a se alinia la Pactul ecologic european. Serbia, BosniaHerțegovina, Kosovo și Macedonia de Nord au încă probleme alarmante privind calitatea aerului din cauza
numeroaselor termocentrale pe cărbune poluante, dar UE a început să ia problema în serios și a creat o
Agendă verde pentru Balcanii de Vest. În comparație cu doar trei ani în urmă, când toate țările din Balcanii de
Vest planificau noi capacități pe cărbune, în 2020 doar Bosnia și Herțegovina și Serbia mai au astfel de
planuri, deși întâmpină întârzieri serioase și investigații pentru încălcarea legilor internaționale și locale.

Singura termocentrală pe cărbune

Termocentralele pe cărbune din

planificată în Kosovo este abandonată

Balcanii de Vest nu respectă de

După

departe limitele de poluare, pentru al

o

campanie

de

zece

ani

împotriva construcției termocentralei

doilea an consecutiv

Kosovo eRe de 500 MW planificată în

Un raport publicat de Bankwatch în

Kosovo, în martie 2020, am primit
știrea: concesionarul ContourGlobal sa retras din proiect.

iunie arată că termocentralele din
Balcanii de Vest incluse in Planurile
Naționale de Reducere a Emisiilor au

ContourGlobal nu a reușit să găsească
noi surse de finanțare pentru proiect,
după ce Banca Mondială și BERD au
confirmat că nu îl vor mai susține.
Odată ce detaliile contractului bilateral
de achiziție a energiei electrice au
devenit publice (care ar fi crescut
masiv prețurile pentru consumatori) a
crescut și opoziția politică internă față
de acord.

continuat să emită de șase ori mai
mult dioxid de sulf (SO2) față de limita
admisă

prin

Tratatul

Comunității

Energiei, la doi ani după ce aceste
standarde au intrat în vigoare.
Emisiile

de

praf

de

la

aceste

termocentrale - din Serbia, BosniaHerțegovina, Kosovo și Macedonia de
Nord au fost depășite și ele de 1,6 ori
față de limitele totale.

Kosovo și grupurile internaționale ale
societății civile s-au opus proiectului
pentru aproape un deceniu și, pe
măsură

ce

timpul

a

trecut,

argumentele lor s-au dovedit a fi
corecte. Partidele care formează noul
guvern

al

Kosovo

s-au

opus

contractului Kosovo eRe și se aștepta
să îl rezilieze în lunile următoare, dar în
cele din urmă ContourGlobal a făcut
primul pas.
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AÎntrucât țările din Balcanii de Vest fac

Ulterior,

schimburi

energie

Balcanilor de Vest din Sofia, organizat

raportul

pe 10 noiembrie 2020, regiunea a luat

recomandă ca UE și Comunitatea

o decizie importantă prin aprobarea

Energiei să dezvolte mecanisme, cum

Declarației liderilor privind Agenda

ar fi o taxă pe CO2 sau o taxă de

Verde care se aliniază la Pactul verde

carbon la graniță, pentru a se asigura

european. Acesta susține și promite

că poluatorii care nu investesc în

să accelereze schimbările și procesele

controlul emisiilor să nu se poată

din regiune, cu scopul general de a

folosi de acest avantaj în exportul

aborda schimbările climatice. În timp

energiei electrice către UE. România

ce diavolul se ascunde in numeroasele

importă energie electrică din Serbia -

detalii care nu au fost încă stabilite, în

ale cărei încălcări ale limitelor de

ansamblu

emisii sunt uluitoare, prin urmare

mulțime

Bankwatch pledează și pe plan intern

evidentă absența mecanismelor de

pentru

unui

aplicare. O altă problemă este lipsa de

mecanism de taxare la graniță a

coerență între Agenda Verde și Planul

carbonului, aplicabil sectorului electric.

Economic

Agenda verde pentru Balcanii de Vest

Balcanii

electrică

comerciale
cu

țările

adoptarea

de
UE,

rapidă

a

în

timpul

Agenda
de

și
de

idei

de
Vest.

Summit-ului

Verde
bune,

are

dar

Investiții

o

este

pentru

Recomandările

noastre au fost parțial abordate, însă
UE a înțeles că pentru a maximiza
impactul

Pactului

verde

european

pentru întreg continentul trebuie să
includă și Balcanii de Vest în această
ecuație și să ofere țărilor oportunități
și responsabilități egale. Așa a apărut
„Agenda verde pentru Balcanii de
Vest”.
În aprilie 2020, 18 organizații de mediu
care lucrau pe problema Balcanilor de
Vest

au

înaintat

o

serie

de

recomandări pentru Agenda Verde a
Uniunii Europene care abordau cele
cinci dimensiuni stabilite de Comisia
Europeană - decarbonizare, economie
circulară,

reducerea

poluării,

agricultură durabilă și biodiversitate.
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BUGET ȘI SURSE
DE FINANȚARE
Venituri
European Climate Foundation (ECF): €70,277.19
ECF prin intermediul rețelei CEE Bankwatch (subgrant): €43,121.87
ClientEarth: €29,529.52
Ministerul German Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Construcții și Siguranță
Nucleară (EUKI) prin intermediul rețelei CEE Bankwatch (subgrant): €21,708.06;
Friedrich Ebert Stiftung (consultanță pentru tranziție energetică în Balcani): €7,470
Comisia Europeană – Direcția Generală Mediu – Life+ prin intermediul rețelei Justice &
Environment (subgrant): €4,212.15
E3G (Climate KIC): €599.14
Total: €176.917,93

Cheltuieli în campanii

Carbunele în Balcani
22%

Minerit și termocentrale
32%

Mediu
2%
Tranziție energetică
12%

Tranziție justă în ECE
17%

Tranziție justă
15%
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Bankwatch România este
recunoscătoare tuturor donatorilor
pentru încrederea și sprijinul acordate
care au făcut posibilă activitatea din
2020.
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