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OR Най-отдалечен регион 
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SSA Стратегическа зона за изследване 

STRAT.AT Nationaler Strategischer Rahmenplan Österreichs 

SWOT Силни и слаби страни, възможности за развитие и заплахи 

TAN Бележка относно техническите съвети  

TEN-E Трансевропейска енергийна мрежа 

TSO Организации за технически стандарти  
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ОБОБЩЕНИЕ 

Настоящото проучване изследва възможностите за развитието на инфраструктурата за 
енергията от възобновяеми източници да изпълни целите на стратегията „Европа 2020“, 
като се акцентира върху инфраструктурата на регионално/местно равнище. В тази 
област се вземат под внимание както инвестициите от политиката на сближаване в 
подкрепа на целите на стратегията „Европа 2020“, така и ефектът от тези инвестиции 
върху социално-икономическото развитие на регионите. Чрез извършване на анализи на 
конкретни случаи от пет региона, които произвеждат възобновяема енергия в 
Европейския съюз (ЕС), настоящото проучване дава убедителни доводи в полза на 
интегрираното производство на зелена енергия посредством създаването на енергийни 
мрежи, съоръжения за съхраняване на енергия, интелигентна енергийна 
инфраструктура в домакинствата и предприятията, и централи за комбинирано 
производство на топло- и електроенергия. Обръща се внимание на разширяването на 
транснационалния обмен на енергия, като се набляга върху трансграничните съвместни 
предприятия между съседни държави, както и върху по-голяма трансевропейска 
енергийна инфраструктура. 

В съответствие с регионалната политика в качеството си на ключов компонент на 
стратегията „Европа 2020“, настоящото проучване изследва различните възможности за 
увеличаване на подкрепата за разширяване на съществуващите мрежи, както и за 
създаване на нова инфраструктура с цел максимално разрастване на потенциала на 
енергията от възобновяеми източници.  

Освен това то извършва оценка на това как се финансират проектите, които развиват 
регионалната инфраструктура за енергия от възобновяеми източници в текущия 
програмен период на структурните фондове, както и при какво количество и качество. 

Понастоящем енергийните пазари на ЕС са изправени пред натиска от политически 
действия, например съкращаване на газовия поток от Русия, колебания в цената на 
изкопаемите горива и сурови метеорологични явления, които причиняват щети на 
съществуващи съоръжения, а също така затрудняват енергийните доставки през 
периоди на големи горещини или застудявания. Вследствие на бедствието, причинено от 
ядрената електроцентрала „Фукушима“ в Япония, европейските народи преосмислиха 
програмите си за ядрена енергия, като Германия затвори седемте си най-стари 
реактора. 

Финансовите затруднения, причинявани от икономическата криза от 2008 г. насам, 
доведоха до спад в потреблението на енергия и до нежелание да се инвестира в 
технологии за чиста енергия. Положителен ефект имаше неволното намаляване на 
емисиите на CO2 вследствие на намалено потребление. Тази ситуация обаче е деликатна 
и би могла да доведе до връщане към електроцентрали, работещи на въглища и газ. За 
да се предотврати този процес на връщане назад, точно сега е време да се приведат 
убедителни доводи в подкрепа на инвестициите в инфраструктури за енергията от 
възобновяеми източници вместо за изкопаеми горива, въпреки по-високите начални 
разходи. Нарастващата зависимост на ЕС от внос на изкопаеми горива, както и липсата 
на достатъчен брой съоръжения за съхраняване на електроенергия, го прави уязвим 
спрямо кризите и регионалната конкуренция, тъй като несъответствието между 
регионите на ЕС е особено ясно изразено в районите, които са най-силно изложени на 
тези проблеми. 
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По отношение на бъдещите енергийни пазари съществуват три основни проблема: 

Недостатъчни инвестиции в нови енергийни капацитети, които правят 
застаряващата инфраструктура неспособна да осигурява необходимите енергийни 
доставки за покриване на енергийните нужди на ЕС; 

Недостиг на енергийните доставки от изкопаеми горива (и недостатъчна 
сигурност), тъй като голяма част от световните ресурси и запаси са разположени извън 
обсега на транспортната система на ЕС, и затова политически и финансови проблеми 
биха могли да представляват пречка за запасите от изкопаеми горива; 

Върховото потребление на енергия (и сигурността) се превръща в проблем в 
периоди на все по-екстремни метеорологични условия, които затрудняват в по-голяма 
степен доставката на енергия. 

Съгласно настоящата енергийна политика на ЕС основните цели са сигурността на 
доставките, конкурентоспособността и устойчивостта. За да постигнат тези цели, ЕС 
следва политика на дерегулация с цел насърчаване на конкурентоспособността, която 
да доведе до ниски цени за потребителите и да обедини разпокъсаните регионални 
пазари в паневропейска система за енергийни доставки, гарантираща сигурност. Чрез 
стремеж към цялостно намаление на потреблението на изкопаеми горива се извлича 
двойна полза както в намаляването на емисиите на CO2, така и в използването на 
външни доставчици на изкопаеми горива, като по този начин се подкрепя устойчивостта 
и сигурността на целите относно енергийните доставки.  

Тази енергия ще бъде заменена от възобновяеми източници на енергия като вятърна 
енергия, биогорива и слънчева енергия, които могат да се използват на територията на 
ЕС и посредством разположени в морето централи. 

Освен това т. нар. „цели 20-20-20“, които ще се изпълнят до 2020 г., включва 
намаление в размер на 20 % на емисиите на парникови газове в сравнение с 1990 г., 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), осигуряващи 20 % от общата консумирана 
енергия в ЕС, и 20 % по-ниско потребление на енергия спрямо сценарий, при който не 
са взети мерки по отношение на устойчивостта. 

Понастоящем мерките за въвеждане на възобновяема енергия и енергийна ефективност 
са в ръцете на всяка една от държавите членки, тъй като не съществува общо за ЕС 
законодателство. На държавите членки се дават конкретни цели. Европейската комисия 
обаче предлага политиките на равнище ЕС да помагат за ускоряване на прогреса и да 
гарантират наличието на интегрирани пазари. Тя отправи предложение за въвеждане на 
различни оздравителни мерки с цел Европа да стане енергийно ефективна, като най-
важната от тях е подобряване на енергийната ефективност в неизползваните напълно 
отрасли на строителството и транспорта, като например въвеждане на изисквания за по-
широко използване на екопроектиране, както и на инфраструктура за електрически 
превозни средства.  

Европейската комисия счита, че сегашната енергийна инфраструктура не е в състояние 
да свързва и обслужва цяла Европа, и приема предизвикателствата по отношение на 
нейното подобряване от страна на частния сектор и националните правителства, като 
предлага въвеждане на директиви „отгоре надолу“ на равнище ЕС, с цел подходящо 
модернизиране и свързване на националните енергийни мрежи с крайната цел 
създаването на единен европейски пазар. Тъй като капацитетът на много възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) варира в зависимост от атмосферните условия, 
съществуването на добре свързана инфраструктура би могло да предотврати бъдещи 
кризи, като поддържа енергийни доставки, които могат да се транспортират лесно през 
европейската енергийна мрежа. До 2020 г. в 80 % от домакинствата в ЕС биха могли да 
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се въведат допълнителни мерки, като например „интелигентни измервателни уреди“, 
които ясно да показват на потребителите консумираната от тях електроенергия. 

В този контекст регионалните политики играят важна роля. И все пак, докато енергията 
от възобновяеми източници получава относително по-голяма подкрепа от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), отколкото конвенционалното електричество, по 
отношение на общия бюджет и приноса на ЕС общият дял на подкрепата за 
инфраструктурата за енергия от възобновяеми източници възлиза само на 4 % от 
цялостното финансиране на ЕФРР на ЕС, заложено в бюджета за периода 2007—2013 г. 
По-голямото финансиране за държавите от Южна и Източна Европа отразява 
териториално ролята на политиката на сближаване относно инвестициите в 
инфраструктурата, като държавите от Централна и Северна Европа получават най-малък 
дял подкрепа за инфраструктура за енергия от възобновяеми източници. Като цяло 
размерът на финансирането от ЕФРР в тази област е доста малък, особено относно 
инвестициите в енергийната мрежа. 

Двата основни за непосредствената политика на ЕС съфинансирани източника за 
финансиране на подкрепата и насърчаването на енергийна ефективност и енергията от 
възобновяеми източници са програмата „Интелигентна енергия за Европа“ (ИЕЕ) и 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Програмата 
ИЕЕ финансира индивидуални проекти на основата на покана за предложения, а ЕЗФРСР 
подкрепя главно проекти за получаване на енергия от биомаса, свързана със 
селскостопанското производство. На общия фон обаче средствата, с които двата 
източника участват, са незначителни. Допълнително финансиране може да се получи 
чрез редица програми като „Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските 
региони“ (JASPERS), „Съвместни европейски ресурси за финансиране на микро-, малки и 
средни предприятия“ (JEREMIE), „Съвместна европейска подкрепа за устойчиви 
инвестиции в градските райони“ (JESSICA), както и източници като например 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 

ПРИМЕРИ 

Бяха избрани девет региона за анализ на конкретни случаи въз основа на 
съществуващите и бъдещи мерки за инфраструктура за енергия от възобновяеми 
източници и ползите, които носят за социалното, икономическото и териториалното 
развитие. Всеки пример дава допълнителни подробности относно следните теми:  

 Съвместимост, взаимно допълване и ефективност на регионалните фондове 
на ЕС, които подкрепят инфраструктурата 

 Отговорност от страна на различните участници, които участват в 
създаването на инфраструктурата и осъществяват подкрепата 
(многостепенно управление) 

 Икономическо, социално и териториално въздействие на инвестициите върху 
развитието 

В Австрия бяха избрани два обекта, тъй като те са приложили редица успешни 
дейности във връзка с използването на енергия от възобновяеми източници. Güssing в 
провинция Бургенланд и Vöckla-Agar в Горна Австрия са два региона на страната, 
които са различни в икономическо, географско и историческо отношение и са 
демонстрирали различно ниво на успех в използването на възобновяема енергия. 
Güssing е най-добрият практически пример, при който един доскоро беден периферен 
регион с мрачни перспективи се превърна в еталон на устойчивостта, като цялата 
произведена електроенергия е получена от възобновяеми енергийни източници. 
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Производството не електроенергия е комбинация от местни електроцентрали за 
биомаса, слънчева и фотоволтаична енергия, като в момента 27 децентрализирани 
електроцентрали в окръг Güssing генерират достатъчно допълнителна електроенергия, 
за да се реализират печалби, които да се инвестират повторно във финансиране на 
възобновяеми енергийни източници.  

За сравнение, Vöckla-Agar е разположен в богат индустриален регион на Австрия в 
непосредствена близост до големи икономически центрове. Неговата стратегия включва 
технологичен център, който насърчава предприемачески дейности в областта на 
устойчивостта и разпространяването на идеи за енергийна ефективност, но все още не е 
изпълнил собствените си цели за енергийна ефективност, за да се превърне в регион за 
пример. Подобно на Güssing, целта в случая е не само енергийната система да стане 
ефективна, но също така да се подкрепи местната икономика, възможно повече 
добавената стойност да остане в региона, да се запазят съществуващите и да се 
създадат нови работни места, и да се защити поминъка на земеделските производители. 
Стратегията във Vöckla-Ager е да се работи в отделните сектори и да се опазва 
многообразието. 

В качеството си на изолирани архипелази Мадейра и Азорските острови в 
Португалия са изправени пред особени предизвикателства вследствие на различна 
гъстота на населението и икономически дадености. Тъй като са много отдалечени от 
главните населени места, достъпът се ограничава до вътрешните енергийни пазари, и 
транспортирането на изкопаеми горива или собственото производство на енергия по 
всяка вероятност води до високи разходи. Мадейра използва водноелектрическа, 
вятърна и фотоволтаична енергия, както и изгаряне на отпадъци, като тяхното развитие 
беше основно съфинансирано от ЕФРР. Електроцентралата в Socorridos има капацитет да 
съхранява електроенергия извън върховите периоди, като по този начин се подобрява 
енергийната ефективност на острова. Азорските острови разполагат с голям 
неразработен потенциал за енергия от възобновяеми източници, по-специално 
геотермална енергия, поради своето неравномерно в релефно отношение 
местоположение. В момента две електроцентрали за геотермална енергия осигуряват 
40 % от островната електроенергия, като на островите се добиват също така вятърна и 
водноелектрическа енергия. За периода 2000—2007 г. Азорските острови бяха един от 
най-енергийноефективните региони в ЕС. И в двата архипелага се провеждат няколко 
инициативи с цел изследване и разширяване на използването на възобновяеми 
енергийни източници, както и разработване на нови форми за производство на 
електроенергия (напр. енергия от морските вълни, приливите и отливите, и водородна 
енергия). Тези острови получиха по-голяма подкрепа от инициативите на ЕС за 
финансиране, отколкото обектите от другите проучени примери, които играят 
значителна роля в разработването на капацитет за генериране на възобновяема 
енергия.  

Румъния прилага централизиран подход към регионалната политика, поради което не 
са посочени конкретни региони като примери за анализ. Макар че държавата е добре 
снабдена с електропреносни мрежи, застаряващата й инфраструктура (30 % от която е 
изградена през 60-те години на миналия век) причинява на веригите за енергийни 
доставки значителни загуби, които се засилват от все по-голямото търсене от страна на 
възраждащата се икономика. Потенциалът за разработването на възобновяеми 
енергийни източници обаче е голям, главно от твърда биомаса, водноелектрическа 
енергия, геотермална и вятърна енергия, като последната се добива по-специално по 
крайбрежието на Черно море и в планинските райони. Европейският съюз е поставил 
цел на Румъния до 2020 г. производството на възобновяема енергия да достигне 24 %, 
но също така посочва, че необходимостта от големи инвестиции и оперативни разходи 
представляват основните пречки за успешното реализиране на увеличен капацитет за 
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генериране на енергия. Като нова държава членка Румъния има скромен опит с 
фондовете на ЕС, и в момента инвестира много малко във възобновяеми източници. Това 
обаче може да се промени в близкото бъдеще.  

Швеция посочва Горна Северна Швеция като регион, в който могат да се посочат 
примери за прилагането на добри практики, а също така и за неизползван потенциал. 
Това е слабо населен район с природни ресурси, подходящи за производство на 
водноелектрическа, вятърна и биоенергия Голямото количество налични земи и липсата 
на конкуриращи се интереси създават отлични условия за разработване на енергийни 
източници, при положение че регионът произвежда водноелектрическа енергия вече 
повече от 100 години; водноелектрическите централи, разположение в цялата страна, 
генерират 50 % от електроенергията в Швеция. Производството на топлинна енергия, 
биогаз, вятърна енергия, рафинирани горива и биомаса в Горна Северна Швеция би 
могло да се увеличи значително, но то среща затруднения, като например в преноса по 
националната енергийна мрежа поради своята отдалеченост и липсата на достатъчно 
добре развита инфраструктура, обслужваща голямото количество енергия, което би 
могло да се произвежда. Твърде малко неизползван потенциал има в настоящата 
енергийна мрежа, която ще трябва да се подсили значително, за да се разшири 
производството на електроенергия. Освен това местните власти поставят пречки пред 
укрепването на енергийната мрежа, тъй като някои общини не признават 
възобновяемата енергия за отрасъл, отчитащ растеж, и дори въвеждат политики, за да 
го обезсърчат. Тъй като местните власти се ползват със значително влияние в Швеция, 
за да се осъществи напредък в тази област, може би ще е необходимо да се създадат 
системи за компенсации или да се изтъкват подходящи примери за това как дадена 
община или регион може да се възползва от инвестициите в инфраструктурата за 
енергия от възобновяеми източници. 

В Обединеното кралство Шотландия и Уелс са проучени пример с голям потенциал в 
производството на възобновяема енергия, но се намират в различни етапи на 
инфраструктурата си. Програмата Irish-Scottish Links on Energy Study (ISLES) разглежда 
два обекта в Обединеното кралство, разположени в морето, като основните кандидати 
за разработването на голяма енергийна мрежа за пренос на вятърна енергия, енергия от 
вълните, приливите и отливите; Северната концепция в шотландски води и Южната 
концепция — по крайбрежието на Уелс. Тъй като в момента Шотландия разполага с 
почти четвърт от източниците на вятърна енергия и енергия от приливите и отливите в 
Европа, нейното правителство си постави амбициозни цели в областта на енергията от 
възобновяеми източници, като се надява да извлече ползи от този огромен източник, и 
като превърна нацията си като световен лидер в иновациите, развойната дейност и 
внедряването на енергия от възобновяеми източници. Много от електроцентралите са 
разположени в периферни райони и са получават средства по структурните фондове. 
Като част от своя документ, озаглавен „Изявление за енергийната политика — 
нисковъглеродната революция“, Уелс възнамерява до 2025 г. да постигне двойно 
увеличение на настоящия обем електричество, генерирано от възобновяеми източници 
на енергия, като 40 % ще са от морски възобновяеми източници, една трета — от 
вятърна енергия, а останалата част — от устойчива енергия от биомаса или от по-малки 
проекти, които разработват вятърна, слънчева, водноелектрическа или биомаса от 
региона. Понастоящем обаче Уелс все още не разполага с достатъчен капацитет на 
наземната си енергийна мрежа, а въпросът за многостепенното управление постави 
огромно препятствие за усвояването на енергия от възобновяеми източници. 

Настоящото прочуване постави „кардинални въпроси“, които бяха посочени в 
техническото задание, а направените констатации се опитват да отговорят на следните 
въпроси: 
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 Каква регионална инфраструктура е необходима за подпомагане на 
използването на възобновяеми енергийни източници? 

За да се подпомогне използването на възобновяема енергия, ще е необходима 
комбинация от инфраструктури на регионално равнище. Трябва да се открият и да се 
оползотворят по възможно най-добрия начин конкретните силни страни на даден регион 
(напр. вятърна енергия, биомаса, геотермална енергия и т.н.) — процес, който е в 
развитие, както се вижда от разгледаните примери в регионите. За справяне с 
диспропорционално развитите възобновяеми енергийни източници на територията на 
ЕС, трябва да се укрепят и интегрират инсталациите на енергийните системи, за да се 
създаде паневропейски енергиен пазар, който да е в състояние да доставя тази енергия 
до всички региони. Интелигентните мрежи, съгласно предвиденото в схемата за 
енергийната политика на Европейската комисия, ще бъдат особено актуални в бъдеще. 

 Кои са текущите основни мерки за насърчаване на инфраструктурата 
за възобновяемите енергийни източници по програмите на ЕФРР и 
националните планове за енергия от възобновяеми източници, и 
дали те се допълват или припокриват? 

Финансирането по ЕФРР се доказа като изискващо минимални средства по отношение на 
инвестициите за инфраструктурата за енергия от възобновяеми източници по смисъла на 
настоящото проучване; по-скоро неговата подкрепа е по-осезаема при финансирането 
на мерките, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници и 
енергийна ефективност. Поради слабата като цяло подкрепа за инфраструктурата за 
енергията от възобновяеми източници, програмите по ЕФРР и националните планове не 
са в противоречие. 

 Защо до момента се бавят инвестициите съгласно политиката на 
сближаване, предназначени за регионалната инфраструктура на 
енергията от възобновяеми източници? 

Направените констатации сочат, че е особено трудно да се финансира инфраструктурата 
за енергията от възобновяеми източници, тъй като съществуват недостатъчен брой 
стимули за частни инвеститори, а административната логика в много държави членки 
включва разнообразни нива и клонове на правителството по отношение на енергийната 
политика, които водят до огромни странични загуби на стратегиите за финансиране, в 
резултат на което се стига до ненужно високи оперативни разходи за бенефициерите на 
фондовете. Опитът и наличието на ноу-хау в управлението на фондовете на ЕС са важна 
предпоставка за защитата на усвояването на фондовете, а трудностите при 
предоставянето на фондовете на подходящите бенефициери се доказват от примера с 
Румъния. 

 Как биха могли да се насърчат заинтересованите страни на 
регионално и национално равнище да инвестират повече в 
инфраструктурата на възобновяемите енергийни източници? 

Главните пречки за осъществяването на по-голяма подкрепа от ЕФРР са сложните 
пазарни условия и регулаторните рамки, които са основен проблем за опитите за 
либерализиране на енергийния пазар на ЕС; до момента те нямат широкомащабен 
ефект. Европейската комисия, правителствата на държавите членки и регулаторните 
органи следва да увеличат усилията си за премахване на тези пречки, за да се ускори 
интегрирането на европейската енергийна мрежа, като се подобри сигурността на 
доставките. По-тясното сътрудничество между европейските организациите за 
технически стандарти (TSO) подобрява плавния пренос на потоците електроенергия, 
което на свой ред засилва сплотеността между държавите в тежки периоди. 
Регионалните/местните инвестиции следва да съблюдават интегрирани планове, които 
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са приети на различни нива на прилагане на националните политики и политиката на 
ЕС, което означава, че националните планове за енергията от възобновяеми източници 
трябва да са свързани по-пряко и ефективно с националните стратегии на ЕС за 
финансиране. 

 В този контекст кои са разликите между държавите членки и кои са 
причините за констатираните проблеми? 

Установени са следните разлики: Общите механизми за управление на регионалната 
политика и териториалното развитие се различават в няколко държави, които показват 
по-високи странични, отколкото централизирани загуби. Пазарното разпределение на 
електроенергия на енергийните пазари се влияе от политиката, напр. икономики с 
енергийни доставчици, чиято дейност се контролира от въведените политики, могат да 
попречат на развитието на алтернативни системи за енергийни доставки. Националните 
приоритети по отношение на политиките могат също да забавят инвестициите в 
енергията от възобновяеми източници в случаите, когато се дава предимство на 
финансирането в друга област. 

 Доколко уместни са многостепенното и споделеното управление, 
както и потенциалът на публично-частните партньорства за 
инвестиции в енергията от възобновяеми източници? 

До момента многостепенното управление представлява по-скоро пречка, отколкото 
оказващ подкрепа фактор. Допълнителните нива на бюрокрация водят до забавяне и 
създават спънки в реализацията на енергията от възобновяеми източници. 

 Какъв е потенциалът на трансграничното сътрудничество и 
макрорегионалните стратегии в инфраструктурата за енергията от 
възобновяеми източници? 

Трансграничният пренос на електроенергия е жизнено важен, за да се гарантира 
сигурност на доставките. Географските условия в Европа предлагат много места, където 
две нации биха могли ефективно да се възползват от даден природен ресурс, като по 
този начин транснационалната съгласуваност може да спомогне за разработването на 
капацитет за производство на електроенергия. Анализът посочва, че националните 
интереси все още вземат надмощие, но едромащабните инвестиции в енергийната мрежа 
за високо напрежение са стъпка в правилната посока. 

 Как би могло да се планира потенциално териториално, социално и 
икономическо въздействие на енергията от възобновяеми източници 
върху развитието на регионите? 

Трудно е директно да се признае наличие на социално-икономическо въздействие върху 
повечето от инвестициите, а по-скоро може да се наблюдава положително въздействие 
върху инфраструктурата за енергията от възобновяеми източници — трудова заетост, 
регионална добавена стойност и намаление на емисиите на СО2, тъй като намаляването 
на разходите за изкопаеми горива дава възможност за по-високи обществени разходи за 
структурите на социално-икономическото развитие и за подобрения в енергийната 
инфраструктура. 

За да се посрещне предизвикателството за съхраняване на електроенергия в големи 
индустриални количества, са предложени разнообразни решения за подобряване на 
доставките на енергия от възобновяеми източници, като например „интелигентни 
мрежи“, които ще изискват големи инвестиции. Тарифите за пренос и разпределение ще 
трябва да се преработят (и повишат), с цел да се поощрят операторите на енергийни 
мрежи да инвестират според нуждите си. 
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УЯЗВИМОСТ 

За да се извърши оценка на бъдещите нужди и да се постави акцент върху подкрепата, 
е необходимо да се анализира къде териториалните нужди посочват нужда от такава 
подкрепа. Всички региони в ЕС бяха оценени за показатели за уязвимост при 
използването на нови енергийни капацитети и за податливост при недостиг на 
изкопаеми горива. Силно зависима от изкопаемите горива, в момента Европа внася 
53,1 % от консумираната първична енергия. Уязвимостта от недостига на енергия от 
изкопаеми горива показва ясно разграничение между Западна и Източна Европа. 
Повечето региони в Западна Европа — освен в Ирландия — са подготвени за недостиг на 
енергия от изкопаеми горива, докато уязвимостта в Източна Европа е с размери над 
средните, като Румъния и балтийските държави са най-силно засегнати. Брутният 
вътрешен продукт (БВП) на глава от населението е движещата сила за тази уязвимост; 
високият БВП означава висок капацитет за приспособяване в Западна Европа в 
сравнение с ниския БВП в Източна Европа и Ирландия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За да се използват тези констатации при определяне на подходящи региони, в които да 
се повишат инвестициите в инфраструктура на енергията от възобновяеми източници, е 
полезно да се сравнят картите за уязвимост със схемата на Европейската комисия за 
енергия от възобновяеми източници. Европейските региони се отличават по своята 
пригодност за производство на енергия от възобновяеми източници, и особено по 
методите на производство на енергия от възобновяеми източници, поради което ще бъде 
необходимо балансиране на доставките и търсенето между и във регионите, когато се 
проправя пътят към изпълнение на целите на енергийната политика на ЕС и към 
намаляване на зависимостта от изкопаемите горива. Регионалната политика е важно 
средство за успешното изпълнение на тези цели, тъй като в бъдеще ще има нужда от по-
регионален подход в подкрепа на инфраструктурата за енергията от възобновяеми 
източници. 

Тези ключови фактори трябва да се изпълнят с цел по-нататъшното развитие на 
енергията от възобновяеми източници: 

Увеличаване на инвестициите в регионално силни страни на производството на 
енергия от възобновяеми източници — напр. вятърна и слънчева енергия в южните 
региони, и енергията от биомаса в силно залесените региони, където потенциалът все 
още не е достигнат. 

За по-ефективното и ефикасно използване на тези форми енергия ще е необходимо да 
се прави разграничение между „високотехнологична“ енергия (електричество) 
от възобновяеми източници и „нискотехнологична“ енергия (топлина) от 
възобновяеми източници. Ще е необходимо също така да се разграничава по-добре 
коя енергийна доставка кой вид енергийни нужди обхваща. 

Създаване на интелигентни решения за енергийната мрежа в комбинация с 
решенията за Трансевропейска енергийна мрежа (TEN-Е) за високо напрежение. Ще 
трябва да се преодоляват пречките в структурата на пазара, за да се осъществи гладък 
и ефикасен обмен на това ниво. 

Най-уязвимите региони по отношение на недостига на енергийни доставки и 
зависимостта от изкопаеми горива следва да бъдат цели за 
европейска/национална подкрепа, за да се противодейства на тяхната уязвимост в 
дългосрочен план. 


