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1. УВОД 
 
Изменението на климата представлява сериозна глобална заплаха. Преобладаващата част 
от последните научни изследвания и доклади относно изменението на климата1 
потвърждават, че настоящото затопляне на климата на Земята се дължи на дейността на 
човека и най-вече използването на изкопаеми горива, селскостопанските практики и 
промените в използването на земята. Затоплянето на климата е започнало и съществуват 
доказателства, че се увеличава. През 20-ти век средната температура в Европа се е 
увеличила с повече от 0,9º C. На глобално равнище единадесет от последните дванадесет 
години (1995-2006 г.) се нареждат сред дванадесетте най-топли години, регистрирани от 
1850 г. насам, а средната температура на земната повърхност е се е повишила с 0,74° C 
през последните 100 години. Средните стойности за планинските ледници, снежната 
покривка и полярните шапки и в двете полукълба са се понижили. Оценява се, че в 
сравнение с 1990 г. средната глобална температура между 1980 г. и края на 21-ви век ще 
нарасне в интервал от 1,8° C (1,1 - 2,9° C) до 4° C (2,4 - 6,4° C) според различни сценарии, 
изготвени от Междуправителствената експертна група по изменение на климата 
(МЕГИК)2.    
 
Затоплянето на Земята вече има измерими последици и се очаква бъдещото му 
въздействие да обхване много области и да струва скъпо. Ще има неизбежни последици, 
които ще засегнат Европа, както и други региони по света. Следователно трябва да се 
разработят редица мерки за адаптация. Все още разполагаме с време, за да 
противодействаме на последиците от изменението на климата в значителна степен. Това 
обаче изисква решителни и навременни действия, за да се намалят емисиите на 
парникови газове с цел да се стабилизира тяхната концентрация в атмосферата възможно 
най-скоро. Прилаганите политически мерки през следващите 20 години ще играят 
ключова роля. Колкото повече се отлага намаляването на емисиите, толкова повече се 
застрашават възможностите за достигане на по-ниски равнища на стабилизация и се 
увеличава рискът от неблагоприятни последици от изменението на климата. Според 
последния доклад на МЕГИК до 2030 г. стойностите на парниковите газове в световен 
мащаб ще бъдат от 25 до 90 % над настоящото равнище. Около две трети от глобалното 
увеличение на емисиите на парникови газове ще бъде причинено от развиващите се 
страни. Въпреки това през 2030 г. емисиите на глава от населението ще бъдат значително 
по-високи в развитите държави. Според Европейската комисия ограничаването на 
изменението на климата до 2 градуса по Целзий над прединдустриалните равнища е 
наложително, за да се избегнат сурови, опасни и необратими последици. В световен 
аспект това налага намаляване до 2050 г. на емисиите на парникови газове с повече от 
50% от настоящото равнище и дори повече в развитите държави и региони.  
 
В икономически аспект ползите от справянето с изменението на климата в момента далеч 
надвишават предвидените разходи. Докладът на Stern ясно посочва, „че ако ние не 
предприемем необходимите действия, общите разходи и рискове от изменението на 
климата отсега нататък ще се равняват на загубата на поне 5% от световния БВП 
всяка година. Ако се вземе предвид по-обширен спектър от рискове и последици, 
оценките на щетите биха могли да нараснат до 20% или повече от БВП. За разлика от 

                                                 
1  Две неотдавнашни научни изследвания привлякоха особено внимание: "Изменение на климата през 

2007г." Четвърти доклад за оценка на Междуправителствената експертна група по изменение на климата 
(МЕГИК, 2007 г.) и Доклад на Stern относно икономическите последици от изменението на климата 
(Stern, 2007 г.).  

2  Кратък преглед на фактите и рисковете, свързани с изменението на климата, е предоставен на следния 
адрес в Интернет: http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/index.htm#1 
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това разходите, свързани с предприемането на действия - намаляване на емисиите на 
парникови газове, за да се избегнат най-неблагоприятните последици от изменението на 
климата, могат да се ограничат до близо 1% от световния БВП всяка година“. Освен 
това в доклада се счита, че изменението на климата е „най-големият и най-широко 
разпространеният пазарен провал до сега“ (Stern 2007 г., Резюме на заключенията 
стр.VI). 
 
Тъй като изменението на климата има последици в глобален мащаб, справянето с него 
също следва да бъде в глобален мащаб, като се предприемат драстични мерки. От 
началото на 90-те г. Европейският съюз вече е предприел редица значителни мерки по 
отношение на собствените си емисии на парникови газове. В световен мащаб ЕС е един 
от главните участници в разработването и прилагането на двата основни договора 
относно изменението на климата – Рамковата конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата3 от 1992 г. и Протокола от Киото4 от 1997 г. Освен това на 
конференцията в Бали през декември 2007 г. ЕС оказа натиск за изготвянето на пътна 
карта за глобално и всеобхватно споразумение относно изменението на климата за 
периода след 2012 г., като също така отправи предложение за намаление от 30% на 
стойностите от 1990 г. до 2020 г., ако други развити държави биха поели ангажимент за 
подобни усилия. На конференцията беше определен краен срок за приключване на 
преговорите във връзка с бъдещото споразумение относно изменението на климата до 
края на 2009 г. Освен това бяха признати резултатите от последната научна оценка, 
изготвена от Междуправителствената експертна група по изменение на климата на 
Обединените нации (МЕГИК), включително и необходимостта от значително намаление 
на световните емисии на парникови газове, за да се предотврати глобалното затопляне да 
достигне опасни равнища. 
 
На равнище ЕС възможностите за по-нататъшни действия са понастоящем предмет на 
разисквания и проучвания в широк спектър от политически области. На 23 януари 2008 г. 
Европейската комисия предложи пакет от законодателни мерки („20% - 20% до 2020 
година“)5 в отговор на споразумението, постигнато по време на германското 
председателство на срещата на високо равнище на ЕС, състояла се през март 2007 г. 
 
Европейският парламент счита борбата срещу изменението на климата за висш 
приоритет. През април 2007 г. беше сформирана временна комисия по изменение на 
климата. Тя има за цел да изготви предложения относно бъдещата интегрирана политика 
на ЕС в областта на изменението на климата и да съгласува становището на Европейския 
парламент в преговорите по международната политическа рамка  в областта на климата за 
периода след 2012 г. Тя следва да предложи подходящи мерки на всички равнища, 
придружени както от оценка на тяхното финансово въздействие, така и от оценка на 
разходите в резултат на бездействие. Комисията изготвя подробен доклад, така че 

                                                 
3  http://unfccc.int/2860.php 
4  http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
5  Предложението има за цел 20% увеличение на енергийната ефективност, 20% намаление на емисиите на 
парникови газове и 20% участие на възобновяема енергия в цялото потребление на енергия в рамките на 
ЕС до 2020 г. Освен това, предлага използването на 10% биогорива при горивата за превозни средства до 
2020 г. Основните елементи от пакета са: a) актуализирана и разширена Система за търговия с емисии, 
която да включва всички основни промишлени замърсители; б) специфични, обвързващи национални 
енергийни цели в сектори, които не са включени в Системата за търговия с емисии като строителството, 
транспорта, селското стопанство и отпадъците; в) нов подход за насърчаване на целите за възобновяеми 
енергийни източници, отново с включването на обвързващи национални цели; г) нови правила за 
стимулиране на улавяне и съхраняване на въглерод; нови указания за състоянието на околната среда. ЕО, 
Европейска комисия, 2008 г., Съобщение на Комисията: 20% - 20% до 2020 година, Възможностите на 
Европа пред климатичните промени, COM(2008) 30. 
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становището на Европейския парламент да бъде известно своевременно, преди 
решаващата Конференция на Обединените нации в Копенхаген, която ще се състои през 
декември 2009 г. 
 
За борбата срещу изменението на климата са необходими холистичен подход и полагане 
на усилия в най-различни политически сектори. Настоящият меморандум обръща 
внимание на ролята на структурните политики и политиката на сближаване, по-специално 
селското стопанство, риболова, политиката в областта на културата и образованието, 
транспортната и регионалната политика, в борбата с предизвикателствата на изменението 
на климата. 

 
Тези сектори са от особена значимост, тъй като някои от тях: 

• са особено засегнати от изменението на климата (напимер селското стопанство, 
риболова, крайбрежните региони) 

• допринасят за изменението на климата (например транспорта, но до известна 
степен и селското стопанство) 

• могат хоризонтално да спомогнат за предлагане на решения (регионалната 
политика и политиката в областта на културата, както и селското стопанство) 

 
Настоящият меморандум има за цел да предостави общ поглед върху проблемите, 
предизвикателствата и политическите възможности в тези сектори. 
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2. СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 
 
2.1. Селското стопанство - дейност, свързана с територии и 

зависима от климатични рискове 

Изменението на климата има последици във всички икономически сектори. Но селското 
стопанство несъмнено е един от най-застрашените сектори, като се има предвид 
зависимостта му от климатичните условия и географските ограничения. 
 
Селското стопанство е икономическа дейност, извършвана в естествена среда, с която то 
следва да се съобразява и чието равновесие следва да оптимизира. В този контекст 
селското стопанство свързва територията и обработването. Без селско стопанство 
всъщност не може да става и дума за територия.  
 
Селскостопанската площ в Европа (ЕС-27) заема 183,2 милиона хектара, или 47 % от 
общата територия на Европейския съюз. Заедно с горите основната дейност представлява 
78% от територията на Европа (ЕО, 2007a, 13 и 132). Агролесовъдството следователно е 
основната дейност, отговорна за управлението на 4/5 от територията на Европа. И в този 
контекст тя се превръща в гаранция за фундаменталното екологично равновесие. 
 
Въз основа на това селскостопанската политика постепенно допринася към 
традиционните функции на основната дейност, а именно производството на хранителни 
продукти, както и други акспекти като териториално устройство, управление на околната 
среда или производство на енергия и биоматериали. 
 
Процесът на реформи в Общата селскостопанска политика (ОСП), понастоящем основан 
на така наречения „преглед на състоянието“, потвърждава нарастващия интерес към 
нови начинания на органите на Общносттта. В Съобщението на Комисията от 20 ноември 
2007 г. (ЕО, 2007б), което в момента се разисква в рамките на институциите, изменението 
на климата без колебание се определя като основно предизвикателство, пред което 
европейското селско стопанство следва да се изправи в бъдеще. Други тясно свързани 
теми, като по-ефективното управление на водите, защитата на биологичното 
разнообразие и оптималното използване на свързаните с биоенергията възможности, са 
осите, които по косвен начин биха могли да бъдат включени в борбата срещу 
изменението на климата. 
 
2.2. Селското стопанство - причина и жертва на изменението на 

климата 

Европейското селско стопанство, с 477 милиона тона, е причина за малка част (9,2%) от 
емисиите на парникови газове на ЕС-27, а именно на двуазотен оксид (5,3%), дължащ се 
на разграждането на азотни торове в почвата, и на метан (3,9%) от животновъдството6.  
 
Още повече тези емисии в момента намаляват. Всъщност емисиите от селското 
стопанство вече са намалели с 20% между 1990 и 2005 г. и се очаква намаление с 23% за 
периода до 2010 г. при условие, че се изпълни стратегията на Общността в областта 
на селското стопанство и климата за подкрепа на разработването на добри практики на 
торене, хранене на животните, овладяване на потреблението на енергия или метанизация 
на животински отпадъци (биогаз).  

                                                 
6 Източници: ЕО 2007a, 13 и 160; ЕО 2008 
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Освен това селското стопанство е (най-вече) жертва на изменението на климата и може 
да допринесе по решаващ начин за борбата срещу затоплянето. Първо, следва да се 
отбележи, че способността му да произвежда възобновяеми енергийни ресурси е с 
еквивалент 3,4 милиона тона нефт (2005 г.), което допринася по решителен начин за 
компенсирането на последиците от изменението на климата. Приносът на горите е още 
по-значителен: през 2005 г. производството се равнява на 63 милиона тона нефт/година. 
 
В допълнение предотвратяването на рисковете, свързани с изменението на климата, 
предлага нови възможности за селското стопанство: от една страна, произведените от 
биомаса продукти могат да заместят изкопаемите ресурси, а от друга, улавянето на 
въглерод от почвата може допълнително да се стимулира. Но по тези теми остават да се 
разрешат още редица въпроси: по отношение на първата ос условията за разработване на 
биогорива от публичните политики (това, което наричаме енергийни предизвикателства), 
и по отношение на улавянето на въглерод въпросът за евентуално заплащане на добрите 
селскостопански практики в рамките на ОСП и/или на проекти, свързани Протокола от 
Киото (което се отнася до предизвикателства, свързани с околната среда, в подкрепа на 
устойчиво селско стопанство).  
 
Също така съществуват и икономически предивикателства за преодоляване, а именно 
борбата срещу нестабилността на цените и доходите, която се усложнява от 
климатичните колебания. В заключение, агролесовъдната дейност следва да очертае 
истински териториални предизвикателства: тя се превръща в незаменим инструмент на 
европейската стратегия за предотвратяване на природни бедствия, доколкото тя заема и 
стопанисва територията, защитава я от изоставяне, ерозия на почвите или риск от пожари. 
 
2.3. Селското стопанство, изправено пред изменението на 

климата: предизвикателствата 

Изменението на климата поражда четири предизвикателства, на които ОСП следва да 
отговори: 

2.3.1. Териториални предизвикателства: превенция на природни бедствия 

Рисковете, свързани с климата (наводнения, атмосферни промени, суши и/или горски 
пожари), засягат по-специално агролесовъдските дейности. Наводненията и сушите през 
последните години вече изпреварват последиците от изменението на климата за селското 
стопанство в дългосрочен план: природните бедствия, които по принцип днес се считат за 
изключителни бедствия, биха могли да се превърнат в повторяеми явления7. 
 
Следва да се отбележи, че последиците от затоплянето на климата върху териториите 
няма да бъдат еднакви. По отношение на дъждовете EС представлява всъщност преходна 
зона, която може да бъде засегната от увеличаване на валежите в северните части и 
намаляването им в южните части. От друга страна, последиците за добивите са резултат 
от непосредствените въздействия върху екофизиологията на културите от увеличеното 
количество въглероден диоксид в атмосферата, което засилва фотосинтезата и удължава 
периода на растеж на растенията, и от косвени въздействия, свързани с измерването на 
количеството на валежите и наличието на водни ресурси, рисковете от суши и ерозия на 
почвите. 
                                                 
7  Европейската обсерватория за сушите, ръководена от Съвместния изследователски център (JRC), 
предоставя точна информация относно развитието на тези явления. В допълнение Европейската комисия 
в момента работи по разработването на система на трансгранично сътрудничество за реагиране при 
бедствия. 
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В този контекст, белязан от напрежение между конкурентните употреби на водите, 
въпросът, свързан с напояването в селското стопанство при най-критични обстоятелства, 
непременно ще бъде зададен на национално и европейско равнище. Това означава, че 
през следващите години селскостопанска политика ще се изправи пред 
предизвикателства, свързани с водите. 

2.3.2. Предизвикателства в областта на околната среда и водите: устойчиво 
селско стопанство 

Селското стопанство е ключова част от политиката в областта на околната среда чрез 
запазването на биологичното разнообразие, естествените ресурси и борбата срещу 
замърсяването. 
 
Селскостопанският сектор отдавна е най-големият потребител на водни ресурси, най-вече 
в средиземноморските страни, което се дължи на изкуственото напояване. В някои южни 
държави-членки поливните площи могат да достигнат до 1/5 от общата селскостопанска 
площ. Площ, която не спира да се увеличава. От 1985 г. поливните площи в 
Средиземноморието са се увеличили с 20%. В тези държави количеството води, 
предназначени за напояване, може да достигне до близо 75% от общото потребление на 
вода. 
 
В качеството си на основен потребител на вода, от гледна точка на околната среда и 
агроклимата, селското стопанство е причина за редица външни последици, както 
положителни, така и отрицателни. По отношение на положителните последици то е 
основната гаранция едновременно за плътността и разнообразието на европейския 
ландшафт, отговаря за улавянето на въглерод от почвата на териториално равнище и 
подпомага биологичното разнообразие при растенията и животните. Относно 
отрицателните последици най-напред следва да се подчертае прахосването на оскъдния 
ресурс поради интензивното напояване или изчерпването на подпочвените води, което се 
дължи на неустойчиви селскостопански практики. От друга страна прекомерната 
експлоатация на естествените ресурси се отразява в някои южни зони  в засилени процеси 
на ерозия на почвите, опустиняване и по-висока соленост на водите.  
 
Също така селското стопанство е причина за влошаване на качеството на водите: 
замърсяване с продукти за растителна защита, замърсяване с азот, причинено по-
специално от концентрацията на животновъдство без използване на земя или изтичането 
на фосфор, носен от повърхностните води (поради използването на торове или 
значителното разливане на животински отпадъци).  
 
Европейското селско стопанство следва отсега нататък да постигне съгласуваност на 
икономическите постижения и екологичната ефективност в подход за устойчиво 
развитие, като същевременно отговори на потрбеностите от хранителни продукти. 

2.3.3. Енергийни предизвикателства: производство на биомаса 

Изправен пред намаляване на запасите от полезните изкопаеми и изпълняването на 
ангажиментите, поети в рамките на Протокола от Киото, ЕС предприе стратегия за 
разнообразяване на източниците си за снабдяване, за да покрие потребностите от енергия.  
 
Разработването на биогорива и биомаса би могло да допринесе (по принцип) за тази цел. 
Но следва да се вземе предвид, че публичните стратегии за разработване на биогорива  
биха могли да окажат отрицателно въздействие върху околната среда и биологичното 
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разнообразие в зависимост от методите им на прилагане. Всъщност предвиденото 
разпространение на биогорива от биомаса крие редица възможни рискове: за 
количеството на водите в случай, че основният материал е царевица, от замърсяване на 
водите и ерозия на почвите поради концентрация в някои региони с минимални 
агрономически възможности, от евентуално неспазване на свързаните със съдържанието 
на пестицидни остатъци стандарти по отношение на отглеждането на растения, които не 
са предназначени за храна на човека, и в крайна сметка, от рязко покачване на цените на 
суровини доколкото това разпространение доведе до спекулативни действия на пазарите 
в бъдеще. 
 
Поради тези причини в предложенията на Комисията в рамките на „Прегледа на 
състоянието на Общата селскостопанска политика“ вече се подчертава 
необходимостта публичните политики да се съсредоточат отсега нататък върху 
разработването на биогорива от второ поколение (въз основа на използването на 
остатъци и лигноцелулоза). Това би намалило в средносрочен план възможните рискове, 
свързани с разпространението на биогорива. 

2.3.4. Икономически предизвикателства: управление на рисковете 

Въздействието на изменението на климата върху добивите увеличава нестабилността на 
цените, която вече е нараснала поради отварянето и глобализирането на пазарите. 
Нестабилността на цените означава риск и следователно управление на този риск. Във 
връзка с отделянето на особено внимание на рисковете, свързани с околната среда, 
здравеопазването и икономиката, ОСП не може да избегне задълбочено разглеждане на 
по-ефективни механизми за намаляване на колебанията в добивите и приходите. Тя 
следва да разполага с обновени инструменти за стабилизиране на пазарите, да разработи 
инструменти за индивидуално покритие на рисковете (застраховки, взаимни фондове) и 
следва в крайна сметка да увеличи капацитета на междубраншовите организации за 
управление. 
 
В рамките на „Прегледа на състоянието на Общата селскостопанска политика“ 
Комисията вече даде предложение през бюджетните години от 2010 до 2013 г. 
задължителната модулация на помощите по ОСП за селскостопанските пазари да се 
увеличава с 2% всяка година. Тези суми биха могли да се използват за управлението на 
рискове чрез предприемането на мерки, съвместими с изискванията на Световната 
търговска организация (СТО). Също така евентуално биха могли да бъдат разгледани, 
сектор по сектор, допълнителни мерки в контекста на бъдещо адаптиране на действащите 
пазарни механизми (т.н. мрежи за сигурност). 
 
2.4. Към устойчиво развитие на селското стопанство: „Преглед 

на състоянието на Общата селскостопанска политика“ 

В заключение, селскостопанският сектор е призован в бъдеще да полага предварителни 
усилия, за да смекчи последиците от изменението на климата. Споменатите по-горе 
предизвикателства по отношение на борбата срещу затоплянето са предимно от 
икономическо естество, тъй като за справянето с тях ще се наложат разходи. В известна 
степен ОСП трябва да подобри мерките за адаптация и да стабилизира вече създадените 
инструменти, с цел да намали замърсяването, да следва добрите агрономически 
практики, да подкрепи адаптацията и/или преобразуването на интензивните системи за 
производство с високо потребление на вода, да управлява новите рискове, свързани с 
климата и пазарите, и в заключение, да подобри енергийната и водната ефективност при 
експлоатацията. 
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Предложенията на Комисията, представени в рамките на прегледа на състоянието на 
ОСП, вече са насочени към укрепване на правилата за кръстосано спазване за 
помощите, отделени от производството, и мерките за развитие на селските райони, 
необходими  за приспособяване на ОСП към новите предизвикателства. 
 
Въвеждането на отделянето на помощите от производството от 2003 г. намали 
стимулите за производството въпреки пазарните тенденции. Освен това кръстосаното 
спазване за помощите, отделени от производството, по отношение на действащото 
общностно законодателство, ясно отговаря на необходимостта от интегриране на целите 
на ОСП и политиката за опазване на околната среда. В бъдеще правилата за кръстосано 
спазване ще се трябва да се използват като инструмент за целите, свързани с изменението 
на климата или по-доброто управление на водите чрез нормативни разпоредби и списъци 
с добри практики в областта на селското стопанство.  
 
От друга страна, мерките в областта на селското стопанство и околната среда, 
включени във втория стълб на ОСП, вече се характеризират в по-голяма част от случаите 
с положителни последици по отношение на  използването и качеството на водите, 
защитата на биологичното разнообразие и борбата срещу ерозия на почвите. Те 
финансират по-специално намаляването на употребата на пестициди или торове в 
селскостопанското производство и рационализацията при напояване. Прилагани в зони от 
Натура 2000 (които заемат 10% от селскостопанската площ на ЕС-27), тези действия 
допринасят също така за равновесието между икономическите дейности и околната среда, 
както и за зачитането на биологичното разнообразие и ландшафта. На равнище ЕС-27 
действията в областта на селското стопанство и околната среда отдавна са най-важните от 
финансова гледна точка в рамките на новата политика за развитие на селските райони, 
предвидена за периода 2007-2013 г.. Те ще достигнат 22% от общите плащания на 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕО, 2007a, 26). В бъдеще 
трябва да се подпомогне частта в областта на селското стопанство и околната среда, за да 
се смекчат последиците от изменението на климата, да се подобри управлението на 
водите и, евентуално, да се разработят биогорива от второ поколение. 
 
2.5. Предизвикателствата на изменението на климата в областта 

на селското стопанство, отразени в парламентарната работа 
през парламентарния мандат 2004-2009 г. 

Все по-нарастваща част от дейността на Европейския парламент вече обхваща изцяло 
последиците от изменението на климата върху селскостопанските дейности. В 
допълнение към многобройните становища, отправени до комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (COMENVI), която е водещата комисия по 
отношение на рамковото законодателство в областта на околната среда, комисията по 
земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI) прие три доклада по собствена 
инициатива, които засягат по непосредствен начин проблемите, свързани със селското 
стопанство и околната среда: 

2.5.1. Предизвикателства, свързани с управлението на рискове и кризи в 
селскостопанския сектор 

Съобщението на Комисията от 2005 г. относно управлението на рискове и кризи в 
селскостопанския сектор8 даде възможност на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони да представи своето становище по тази тема чрез доклад по собствена 

                                                 
8  COM (2005) 74. 
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инициатива9. Най-напред, членовете на комисията отбелязват, че рисковете за 
селскостопанското производство от изменението на климата, деградацията на почвите, 
недостигът на вода или ерозията на генетичните ресурси нарастват по отношение на 
разнообразието, плътността и честотата. Те изразяват резерви относно философията, въз 
основа на която са направени предложенията на Комисията, които са изцяло насочени 
към компенсиране и обезщетяване, а не към превенция. Те призовават Комисията да 
разгледа по-внимателно инструментите, които биха могли да позволят да се избегне 
резкия спад на цените или кризите на пазарите поради либерализацията на обменните 
курсове. Комисията по земеделие и развитие на селските райони също така счита, 
предвид предизвикателствата, че е необходимо да се увеличат отпуснатите кредити за 
предотвратяване на кризи, включително и резервните кредити. Накрая, тя призовава за 
политика на управление на кризи в селското стопанство, основана на гъвкавост и 
плуралистичен подход, като вече не е възможно да се избере само един модел на 
управление на кризи предвид множеството системи на застраховане и териториални 
особености. 

2.5.2. Териториални предизвикателства: опасения от въздействието на 
природните бедствия върху селското стопанство 

В резултат на редица резолюции на Европейския парламент10 във връзка с повтарящите се 
природни бедствия през 2005 г., комисията по земеделие и развитие на селските райони е 
изготвила доклад по собствена инциатива относно аспектите на пожари, суши и 
наводнения по отношение на селското стопанство 11.  
 
Резолюцията, приета по време на пленарно заседание, припомня, че природните бедствия 
засягат устойчивото развитие, като задълбочават демографския спад в селските райони, 
усложняват проблемите, свързани с ерозията и опустиняването, нанасят щети на 
произвоизводствените системи и подлагат на опасност биологичното разнообразие; тя 
призовава за признаване на особения характер на природните бедствия, особено в района 
на Средиземно море, като сушите и пожарите; изисква истинска общностна стратегия 
относно бедствията, която да бъде постигната с разнообразни и гъвкави финансови 
средства; подчертава, че съществуването на обширна мрежа от земеделски стопанства и 
политика, която да насърчава устойчиви методи на производство, представлява основно 
условие за борба срещу последиците от сушите и горските пожари; препоръчва в 
националните или регонални програми за развитие на селските райони да се дава 
предимство на мерките, насочени към причините за бедствията (дейности, свързани с 
хидравлика, икономия на вода, борба срещу ерозията и т.н.); и призовава да се създаде 
Европейска обсерватория за сушите. 

                                                 
9  Доклад Graefe zu Baringdorf (2005/2053(INI) - A6-0014/2006 - P6-TA(2006)0067). 
10  Резолюции от 14 април 2005 г., от 12 май 2005 г. и от 8 септември 2005 г. 
11  Доклад Capoulas Santos (2005/2195(INI) - A6-0152/2006 - P6_TA(2006)0222). 
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2.5.3. Новата ОСП: доклад относно съобщението за „Преглед на 
състоянието на Общата селскостопанска политика“ 

В рамките на „Прегледа на състоянието на Общата селскостопанска политика“ 
Съобщението на Комисията от 20 ноември12 даде повод за изготвянето на доклад по 
собствена инициатива от страна на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони13, в който се дават отговори на по-голямата част от въпросите, задавани относно 
взаимодействията между климата и селското стопанство. Наред с другото членовете на 
комисията: 1) силно одобряват адаптацията на добри селскостопански практики, като се 
вземе предвид развитието на условията във връзка с околната среда и производството 
(изменение на климата, управление на водите, биомаса); 2) считат, че ако преките 
плащания без условия за кръстосано спазване не могат повече да се извършват, следва 
кръстосаното спазване да се ограничи до контрол на основните стандарти; 3) също така 
считат, че предвид увеличаването на рисковете в областта на околната среда, климата и 
епидемиите и нарастването на нестабилността на цените на селскостопанските пазари е 
задължително да се установят допълнителни мерки за превенция на рисковете, 
предназначени да послужат като мрежа за сигурност; 4) подчертават, че доставянето на 
възобновяема енергия не може да се осъществява в ущърб на животновъдството, 
безопасността на храните, устойчивото развитие и биологичното разнообразие; изискват 
отсега нататък предоставянето на достатъчни средства за научни изследвания и 
разработване на биогорива от второ поколение; 5) членовете заемат становището, че 
новата ОСП следва да се съсредоточи предварително върху аспектите на териториалното 
сближаване и интегрираното развитие на селските райони, заплащането на услуги или 
компенсиране на специфични разходи и управлението на рискове; следователно 
отношенията между първи и втори стълб следва да получат напълно нови дефиниции. 
 

 

                                                 
12  Vid. Бележка (2). 
13  Доклад Goepel (2007/2195(INI) - PE 398.676v01-00). 
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3. ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И РИБОЛОВЪТ 
 
3.1. Увод 

Последиците за риболова от изменението на климата ще засегнат сектор, който вече се 
характеризира с пълно използване на ресурсите, оказвайки значително положително или 
отрицателно въздействие върху по-голямата част от рибни запаси, предназначени за 
търговската мрежа. Промените в продуктивността на екосистемата ще доведат до 
сериозни последици за устойчивостта на риболова. Наред с това има вероятност честотата 
и интензивността на екстремните климатични явления да окажат значително влияние 
върху бъдещото рибно производство както в континенталната част, така и в морските 
системи. 
 
В отговор на предишни изменения и колебания на климата, морските екосистеми са 
развили способност за адаптиране. Но степента на бъдещите промени на климата се 
очаква да бъде по-висока, отколкото предишните естествени промени и 
приспособимостта на видовете и системите е изправена пред предизвикателства, свързани 
с конкурентния натиск, в това число и риболова, загубата на генетично разнообразие, 
унищожаването на местообитания, замърсяването, чуждите и инвазивни видове, както и 
патогените. 
 
Последствията от изменението на климата и от риболова са свързани и не могат да бъдат 
разглеждани като два отделни въпроса. Риболовът предизвиква изменения в 
разпространението, демографията и структурата на запасите на отделните видове, 
преките или косвени изменения в географското разнообразие на популациите и 
биологичното разнообразие на морските екосистеми, като ги прави по-чувствителни към 
допълнителния стрес, като например изменението на климата. 
 
3.2. Достоверни прогнози за въздействието на изменението на 

климата14 

Съществуват редица прогнози за процесите, свързани с изменението на климата, но 
степента на консенсус между учените за всяка от тези прогнози е много различна. 
Въпреки това, съществува широк научен консенсус относно няколко процеса, свързани с 
промените в качествата на водата, както и относно хидрографските промени. 

3.2.1. Промени в качествата на водата 

Температурите ще се повишат и морското равнище ще се покачи. 
 
Средната температура в света се е повишила с ~0.6°C и морското равнище се е покачило с 
0.17 м през изминалия век. Морският климат по крайбрежието на Европа се очаква да 
продължи да се затопля през 21-ви век, като прогнозите са, че температурата на морската 
повърхност ще се повиши с 0.2°C за едно десетилетие. 
 
В североизточната част на Атлантическия океан, където температурата се променя бързо, 
се наблюдава бързо преместване на рибата и планктона в посока към полюса. Очакват се 
по-нататъшни промени в разпространението и продуктивността на видовете, поради 

                                                 
14  Проучването "Изменението на климата и европейският риболов", извършено за Европейския парламент 

(ЕП 2007a).  
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продължаващото затопляне и застудяване на Арктика. Очаква се някои от промените да 
имат положителни последици за риболова, но в други случаи репродуктивната 
способност намалява и рибните запаси стават уязвими при нива на риболов, при които 
преди това запасите са били устойчиви. Регистрирано е изчезване на видове в 
периферията на настоящите ареали, и по-специално на сладководни и мигриращи видове 
риба, като сьомга и есетра. 
 
Оценките на модела предвиждат окисляване на океана. 
 
За следващите 100 години се предвижда намаляване на съдържанието на pH на 
океанската повърхност от 0.3 до 0.5 единици, а за следващите 300 години - от 0.3 до 1.4 
единици. 
 
Солеността ще се промени. 
 
В северните морета и Балтийско море се очаква намаляване на солеността, докато в 
Средиземно море се очаква нейното повишаване. 
 
Въздействието на изменението на климата може да бъде още по-голямо в 
полузатворените морета, отколкото в откритите морета. 
 
В Балтийско море прогнозата за намаляване на солеността варира от 8% до 50%, а по 
отношение на повишаването на температурата на морската повърхност - от 2 до 4°C. В 
региона на Северно море прогнозата за солеността е различна, с очаквано намаляване и 
увеличаване в различните части на Северно море. Предвижда се температурите на 
морската повърхност да се повишат с около 1.6°C до 3.0°C в северната част на Северно 
море и с 3.0°C до 3.9°C в по-плитката южна част на Северно море. 
 
3.3. Хидрографски промени 

В някои отдалечени от екватора райони бъдещото производство може да се увеличи 
поради затоплянето и намаляването на снежната покривка, но в районите близо до 
екватора действат различни процеси и производството може да западне в резултат на 
намаленото вертикално смесване на водния стълб, и оттук и намаленото рециклиране на 
хранителните елементи. 
 
Движението на водните маси на Атлантическия океан ще намалее. 
 
Водните басейни на Северно море и арктическите райони си взаимодействат чрез обмен 
на студени и топли водни течения, предизвикан от движението на водните маси на 
Атлантическия океан. Интензивността на теченията се влияе от изменението на климата. 
Понастоящем се счита, че интензивността на теченията може вече да е намаляла с 30%. 
Въпреки това, малко вероятно е движението на водните маси да спре напълно. Това ще 
окаже голямо въздействие върху настоящите закономерности (напр. краткосрочно 
повишаване на морското равнище в Северно море с 1 м, дългосрочно повишаване на 
морското равнище в световен мащаб с 0,5 м, преместване на юг на тропическите валежи и 
50% намаление в биомасата в Атлантическия океан). 
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Въздействие на колебанията в северната част на Атлантическия океан върху 
европейската морска екосистема. 
 
"Северноатлантическото колебание" оказва въздействие върху състоянието на 
атмосферата в северната част на Атлантическия океан, като засяга всички нива на 
морската хранителна верига. Търговският риболов е свързан с индекса на 
Северноатлантическото колебание, както показва увеличеното количество риба от рода 
на треската (обикновена треска, пикша, мерланг и сайда) в Северно море и риболова на 
херинга и сардина в североизточната част на Атлантическия океан. 
Северноатлантическото колебание е много непредсказуемо, въпреки че е възможно то да 
се определи по температурата на морската повърхност. Анализите на индекса на 
Северноатлантическото колебание и връзката с наблюдаваното влияние върху морската 
екосистема могат да позволят разработването на модели за прогнозиране на бъдещите 
последици. 
 
Стратификацията на водните маси ще се увеличи. 
 
Изменението на климата води до по-голяма стратификация в Балтийско море, Северно 
море и Средиземно море. Стратификацията на водния стълб води до създаването на 
естествени бариери, където организмите могат да се натрупат или които трябва да 
преминат. Стратификацията на водните пластове се увеличава с повишаването на 
солеността и температурата. Увеличената стратификация затруднява смесването на 
горните с по-долните водни пластове и предизвиква намалено снабдяване с хранителни 
елементи. 
 
Променената циркулация на водните маси и стратификацията ще доведат до промени 
в географското разпределение на организмите. 
 
Теченията играят важна роля за пренасянето на големи разстояния на организми, като 
планктона и рибата, и по този начин могат да допринесат за увеличаване на 
разпространението им. От друга страна, теченията действат и като биогеографска бариера 
между водните маси от двете страни на течението. Те намаляват обмена на организми 
през течението. Затоплянето може да доведе до отслабване на крайбрежните течения, 
като по този начин намалява разпространението на организмите в крайбрежното течение, 
но премахва бариерата между крайбрежните води и по-отдалечените от брега води. Това 
може да доведе до разширяване на ареала на организмите, вече изтласкани до брега. 
Всички тези последици оказват въздействие (положително или отрицателно) върху 
първичното производство. 
 
3.4. Последици от изменението на климата15 

Неотдавнашните изменения в разпространението и продуктивността на редица видове 
риба могат да бъдат приписани почти сигурно на променливостта на регионалния климат, 
като южното колебание El Niño. 
 
Подобен сценарий за бъдещето на Северно море предвижда повишаване на 
температурата, силно Северноатлантическо колебание и повишен приток на вода от 
Атлантическия океан. Този сценарий може да доведе до слаб улов на атлантическа 
треска, преместване на север на сегашните видове риба (атлантическа треска, херинга и 
хамсия) и навлизане на южни видове (сардина и аншоа). 

                                                 
15 ЕП, 2007a. 
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Процесите, свързани с изменението на климата, имат както преки, така и косвени 
последици върху разпространението, продуктивността и изчезването на рибни запаси, 
предназначени за търговската мрежа. Очакваното въздействие ще има положителни и 
отрицателни последици върху продуктивността на морските видове.  

3.4.1. Преките последици оказват въздействие върху физиологията и 
поведението и водят до промени в растежа, развитието, 
репродуктивната способност, смъртността и разпространението. 

Температурата е основен компонент на екологичната ниша на рибите. Рибата избира 
топли местообитания, допринасящи за размножаването й. Въпреки това е трудно да се 
направи прогноза относно последиците за рибата от промяната на температурата, тъй 
като за широкото разпространение на рибата, освен температурата, допринася и 
наличието на храна и удобни места за изхвърляне на хайвера. Малки изменения в 
температурите могат да бъдат решаващи за изхвърлянето на хайвера и увеличаването на 
ареала на рибните запаси. Във връзка с повишаването на температурата на морската вода 
се наблюдават промени в количеството и разпространението на рибата и зоопланктона. И 
по този начин преките и косвени последици от изменението на климата могат да доведат 
до промени в рибните популации, навлизане на чужди видове и дори изчезване на видове. 
 
Изменението на климата оказва въздействие върху количеството и разпространението на 
видовете, предназначени за търговската мрежа. Изменението на климата оказва пряко 
въздействие върху степента на оцеляване, разпространение, размножаване и поведение на 
отделните видове, като по този начин влияе върху количеството и разпространението на 
видовете. Трудно е да се правят прогнози, тъй като освен въздействието на климата, 
много други фактори играят важна роля за определяне на разпространението на видовете 
и динамиката на тези промени. Наред с това, изменението на климата има и преки 
последици, дължащи се на процеси "отдолу-нагоре", свързани с промените в 
производството на фито- и зоопланктон. 
 
Изменението на климата е причина за масовото измиране на много водни видове, 
включително растения, риба, корали и бозайници, въпреки че липсата на подходящи 
данни създава трудности за определяне на причините. 

3.4.2. Косвените последици водят до промени в продуктивността, 
структурата и състава на екосистемите, от които зависят храната и 
местообитанията на рибата. 

Косвените последици от изменението на климата са свързани предимно с промените в 
хранителната верига или в популациите. Но тези процеси може да са тясно свързани. 

3.4.2.1. Въздействие на промените, свързани с хранителната верига 

Климатът е причинил смущения във въздействието на хранителната верига върху 
оцеляването и продуктивността на видовете, предназначени за търговската мрежа. 
 
За оцеляването и продуктивността на рибата е от решаващо значение периодът на 
излюпване на ларвите на рибата да съвпада с наличието на зоопланктон с нормални 
размери. Поради изменението на климата голямо количество планктон изпреварва 
сезонните си цикли. Това води до несъответствия с тежките последици за оцеляването и 
продуктивността на рибните запаси, предназначени за търговската мрежа. Ако 
температурите продължат да се повишават, подобни смущения на морската хранителна 
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верига ще продължават да се проявяват и ще окажат въздействие върху количеството и 
разпространението на рибата, предназначена за търговската мрежа. Промяната в баланса 
между меропланктона и холопланктона, и съответно между бентоса и пелагиала, оказва 
влияние върху оцеляването на ларвите на рибата. 
 
Последиците за планктона от изменението на климата водят до промени в рибните 
популации. 
 
Много видове риба, предназначени за търговската мрежа, са пряко зависими от 
планктона. Видовете риба, които се хранят с планктон, и по-специално сардината и 
аншоата, показват силни естествени колебания в зависимост от климатичните изменения. 
Научните изследвания, свързани със затоплянето на климата, показват промяна от 
преобладаване на северни видове до преобладаване на южни видове. От наблюдаваните 
над 60 различни вида във водите на Северно море, за половината видове беше 
констатирано преместване на границите на север. Някои видове може вече да са 
достигнали пределните си граници, в резултат на придвижването на север на техните 
популации, като рибата треска в Северно море. Намаляването на количеството на рибата 
треска е свързано с променения състав на видовете, намаляването на запасите и по-
малкия среден размер на зоопланктона. Това може да се дължи на изменението на 
климата. Преместването на някои популации може да доведе до пълна загуба на рибни 
запаси на регионално равнище. 
 
Въздействие на изменението на климата върху видовете, с които рибата, 
предназначена за търговската мрежа, се храни, както и върху хищниците, които се 
хранят с нея. 
 
За биотичната среда на основните видове риба, предназначени за търговската мрежа, са 
важни както видовете, с които рибата се храни, така и хищниците, които се хранят с нея. 
Видовете риба, които се хранят с планктон, основно ядат малки и големи копеподи. Като 
важни елементи от хранителната верига, реакцията им на промяната на климата е от 
важно значение за продуктивността на рибните запаси, предназначени за 
промишлеността. 

3.4.2.2. Въздействие на промените, свързани с преместването на популациите 

Изменението на климата може да доведе до преместване на рибните популации и 
навлизане на чужди видове, като това позволява на конкуриращите се и патогенните 
видове да се разпространяват в нови зони. Това може да доведе и до изчезване на видове 
или изменение на специфичното поведение на рибните популации, като предизвиква 
промени в количеството на рибните запаси във времето или пространството, или 
изменения в миграционните маршрути. 
 
Инвазивните видове започват да се срещат по-често в европейските крайбрежни води. 
 
Биологичната инвазия се превърна в един от основните елементи на промените в света. 
Понякога навлизането на чужди видове е предизвикано или благоприятствано от 
променящите се климатични условия. Биологичните инвазии могат да доведат до 
промени в биологичното разнообразие и функциите на природните екосистеми и могат да 
причинят значителни икономически щети. 
 



Предизвикателствата на изменението на климата пред структурните политики и политиката на сближаване 

PE 405.382 18

Изменението на климата предизвиква преместване на популациите на видовете, 
предназначени за търговската мрежа. 
 
Промените в температурата или солеността предизвикват промени във взаимодействията 
(хранителни организми, хищници, конкуренти, възпроизвеждане), които водят до 
преместване на популациите. Съществува необходимост от провеждане на изследвания 
относно отделните нива на популацията и рибните колонии, тъй като преките климатични 
последици за отделните видове не се изразяват директно в промени в разпространението 
и количеството на рибните популации. 
 
Топлолюбивите видове риба нахлуват в "студените" екосистеми. 
 
Няколко топлолюбиви видове риба са нахлули в "студените" екосистеми, а 
студенолюбивите видове, които преди това са били относително добре разпространени в 
"топлите" екосистеми, се срещат все по-рядко или изчезват. Тъй като запасите от 
разглежданите видове риба често се експлоатират прекомерно, е трудно да се установи 
пряка причинно-следствена връзка между температура и моделите на разпространение. 
Надеждни прогнози относно евентуалното развитие на рибните запаси, дължащо се на 
последиците от изменението на климата, могат да се направят единствено за някои добре 
изследвани видове (напр. атлантическата треска). Отделянето от други фактори на 
въздействие е трудно и за това са необходими научни изследвания. 
 
3.5. Евентуални въздействия върху вътрешния риболов и 

аквакултурите16 

3.5.1. Вътрешен риболов 

Изменението на климата има преки последици - чрез намаляването на валежите и 
увеличаването на изпаренията, и косвени последици, когато се използва повече вода за 
напояване, за да се компенсира намаляването на валежите. 
 
Много рибни стопанства във вътрешността на континента са застрашени от промени във 
водния режим, което в крайни случаи води до изчезването на цели езера и водни пътища. 
Рибните стопанства във вътрешността на континента допълнително са застрашени от 
промени във валежите и управлението на водите. 

3.5.2. Аквакултури 

Производството на аквакултури се увеличава бързо и се счита, че до 2030 г. равнището 
му ще се доближи до това на риболова. 
 
По-нататъшното развитие на аквакултурите зависи, наред с другото, от постоянното 
наличие на подходящи хранителни източници, което по никакъв начин не е сигурно. 
 
Аквакултурите носят някои допълнителни заплахи за риболова и развитието на 
аквакултурите може да засегне гъвкавостта на промишления риболов, предвид 
изменението на климата. 
 
Заплахите за аквакултурите са свързани с: 

                                                 
16 Производството на риба в света и изменението на климата, Brander. ICES 2007. 
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• стрес, дължащ се на повишената температура, нуждата от кислород и намаленото 
съдържание на pH, 

• несигурното бъдеще на водоснабдяването, 
• екстремните метеорологични явления, 
• повишената честота на болестите и токсичните явления, 
• покачването на морското равнище и сблъсък на интереси с крайбрежната охрана, и 
• несигурното бъдещо снабдяване с риба и рибно масло от промишлен риболов. 

 
Очакват се както положителни, така и отрицателни последици. Регионалното 
разпределение на въздействието на положителните или отрицателните последици може 
да бъде много различно. Не е известно дали положителните последици ще бъдат повече 
от отрицателните, или обратно. 
 
Една от положителните последици е производителността, която може да нарасне поради 
увеличаващия се растеж и ефективната преработка на храните, по-дългия сезон на 
растеж, разширяването на ареалите и експлоатацията на нови райони в резултат на 
намаляващата снежна покривка. Също така ще е възможно въвеждането на нови видове в 
аквакултурите. 
 
От друга страна, се очакват отрицателни последици, като топлинния стрес за 
студенолюбивите видове и крайбрежните организми, болестите и податливостта на 
болести. Също така са възможни щети за рибните стопанства, поради екстремни 
метереологични явления. Може да се окаже необходимо да се заменят центровете за 
производство с по-подходящи райони, в зависимост от променените условия на околната 
среда. Освен това е налице загриженост за евентуалното причиняване на значителни 
икономически щети от топлинни вълни, и по-специално щети на производствени обекти, 
разположени в плитки води близо до брега. Повишеното търсене на риба от 
аквакултурите увеличава чувствителността към процеси като южното колебание El Niño. 
Дългосрочното въздействие на изменението на климата върху El Niño не е известно. 
 
3.6. Eвентуални политически възможности17 

3.6.1. Климатичните промени и политическите възможности 

Възобновяемите ресурси са в основата на рибарството. Повечето от тях са засегнати в 
различна степен от климатичните промени. По този начин рибните ресурси и 
климатичните промени са свързани посредством множество взаимосвързани фактори - 
хидрографски, природни или екологични. 
 
Между основните въздействия върху бъдещото рибно производство се очаква постепенно 
да се развие линейна зависимост и те да си взаимодействат. Но морските екосистеми 
могат да отговорят на физическите и биологичните промени и по нелинеен начин, когато 
праговата стойност бъде превишена и настъпят значителни промени в състава, 
възпроизводството и динамиката на видовете. Нелинейните изменения трудно могат да 
бъдат прогнозирани и обикновено имат неочаквани въздействия върху продуктивността и 
състава на видовете. Дори такива нелинейни изменения да се случат, не е напълно ясно 
по какъв начин или при какви условия това е станало. Това е основна пречка пред 
прогнозирането на бъдещото състояние на екосистемите. 
 

                                                 
17 Brander 2007 г.; ЕП, 2007a. 
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Възобновяемите ресурси са в състояние на колапс, когато запасите достигнат до пределно 
равнище. Този колапс може да бъде предизвикан от масово измиране на рибата, поради 
високи равнища на улов или неблагоприятни условия на околната среда. Несигурността 
може да затрудни оценката на рисковете от колапс, а политическите и икономически 
съображения могат да задълбочат проблема. 
 
Политическите възможности налагат намирането на подходящ отговор, като се избягват 
последващи и по-остри кризи. При определяне на равнището на улова във връзка с 
вероятността от колапс на ресурса, различните политически възможности следва да 
отчитат несигурността по отношение на реалното равнище на ресурса и въздействието на 
бъдещото изменение на климата върху степента на растеж. 
 
Не е сигурно дали върху риболова в ЕС ще доминират положителните или отрицателните 
последици от изменението на климата. В много аспекти знанията и разбирането на 
връзките и взаимодействията между морските екосистеми, риболова, аквакултурите и 
изменението на климата са недостатъчни. Поради тази причина, задълбочаването на 
научни изследвания представлява основен елемент от който и да е политически микс, 
насочен към справяне с изменението на климата. 

3.6.2. Eвентуални политически възможности 

Евентуалните възможности следва да съответстват на целите на Програмата за 
адаптиране на ЕС по линия на Европейската програма за изменението на климата, за да се 
проучат възможностите за подобряване на гъвкавостта на Европа по отношение на 
последиците от изменението на климата в различните сектори. Освен това е важно да се 
вземат предвид аспектите, свързани с устойчивостта, с оглед намаляване на емисиите на 
парникови газове. Общата политика в областта на риболова трябва да служи за прилагане 
на съответните стратегии, а евентуалните варианти следва да предвиждат използването на 
проактивен подход, основан на знанията. 

3.6.2.1. Стратегии за увеличаване на гъвкавостта на рибните популации. 

Реакцията на рибните запаси на въздействието на околната среда зависи от размера на 
популацията. Здравите рибни запаси могат по-добре да се адаптират към преместването 
на популацията и измененията в структурата на екосистемата, както и да отговорят по-
добре на въздействието на климата. Рибните запаси, които са драстично намалели в 
резултат на прекомерен риболов, са по-уязвими към изменението на климата, отколкото 
устойчиво експлоатираните рибни запаси. В тези случаи, тъй като при риболова се лови 
риба с определен размер и това води до промени в размера и възрастовата структура на 
популациите, това води до по-голяма чувствителност към изменението на климата. 
Следователно настоящата риболовна практика намалява гъвкавостта на прекомерно 
експлоатираните рибни запаси по отношение на последиците от изменението на климата 
и може да повиши за рибните запаси риска от въздействие върху околната среда. 
 
Общата политика в областта на риболова играе основна роля при управлението на 
рибните популации и следва да отчита евентуалното въздействие на климата върху 
рибните запаси. Тя би могла да бъде подходящ инструмент за прилагането на съответните 
стратегии за увеличаване на гъвкавостта на рибните запаси по отношение на последиците 
от изменението на климата. 
 
Разработването на стратегии за устойчив риболов би могло да компенсира намаляването 
на гъвкавостта на рибни запаси по отношение на промените на околната среда. 
Намаляването на измирането на рибата в рибните стопанства, които понастоящем са 
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напълно или прекомерно експлоатирани, е основното приложимо средство за намаляване 
на последиците от изменението на климата. 

3.6.2.2. Стратегии за подобряване на управлението на рибните запаси. 

Важен въпрос е по какъв начин бъдещият търговски риболов следва да се управлява в 
контекста на климатичните последици за морската среда. Изменението на климата може 
да породи някои проблеми в настоящите системи за управление. Тъй като квотните 
системи и морските защитени зони са уязвими към промени в разпространението, 
схемите от миналото, като разпределението на квоти за улов, могат да престанат да 
отговарят на променящото се разпространение и равнищата на популация. В допълнение, 
мерките за устойчиво производство и отправните точки за управлението могат да не се 
променят. 
 
Бъдещите устойчиви рибни стопанства зависят от ефективното управление на 
риболовната дейност, което от своя страна изисква разбиране на последиците от 
изменението на климата върху продуктивността и разпространението на експлоатираните 
рибни запаси. При управлението трябва да се отчитат последиците от взаимодействието 
между риболова, климата и останалите фактори. Също така следва да се разработят 
гъвкави стратегии и концепции за управление на рибните запаси, които са пригодими към 
реакциите на рибните запаси спрямо условията на околната среда. 
 
Системите за управление на рибните стопанства трябва да се адаптират, за да се справят с 
допълнителните рискове и несигурност, наложени от изменението на климата. 
Несигурността и вероятността от нелинейни, резки промени в продуктивността и състава 
на видовете също показват необходимостта от предохранителен подход към 
управлението на рибните стопанства. Тъй като нелинейните промени трудно могат да 
бъдат предвидени, системата на управление трябва да може да реагира бързо. 
 
Ефективната експлоатация изисква приспособяване на управлението на рибните запаси 
към преместването на популациите, предизвикано от изменението на климата. Тъй като 
няколко основни вида риба, предназначени за продажба в търговската мрежа (като 
херингата и евентуално други малки океански видове), в голяма степен отговарят на 
променящите се хидрографски условия, бъдещото управление на рибните запаси следва 
да бъде дългосрочно, но същевременно гъвкаво и приспособимо към реакциите на 
рибните запаси по отношение на бъдещите условия на околната среда. Системите на 
управление следва също да бъдат адаптирани към промените в миграционните маршрути 
на силно мигриращите видове поради променливата околна среда. 
 
За да се справи с евентуалните промени на климата, управлението на рибните запаси 
следва да е насочено към запазване на гъвкавостта на рибните популации, и когато е 
подходящо, към запазване на възрастовата и географската им структура, както и  
биомасата им. 
 
Необходим е гъвкав и пригодим режим на управление на рибните запаси, за да се 
избегнат евентуални отрицателни икономически последици. Някои от характеристиките, 
които следва да се засилят в системите на управление на рибните стопанства, с оглед 
справяне с изменението на климата са: 

• гъвкавост, 
• адаптивност към нова информация за морската екосистема, 
• рефлексивност (т.е. продължителна оценка на последиците от управлението във 

връзка с целите), и 
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• прозрачност при използването на информация и при управлението. 
 
С цел своевременно адаптиране на управлението на риболова, са необходими научни 
изследвания, за да се подобри разбирането на последиците за риболова на ЕС от 
изменението на климата и свързаните с това прогнози. 
 
Екосистемният подход, който излиза извън оценката и управлението само на няколко 
важни за търговията видове риба, предлага по-добра основа за включване на промените, 
причинени от климата. Включването на фактори, свързани с околната среда, в моделите 
на рибните популации може да измени прогнозата относно поведението на популациите. 
Симулирането на процесите може да улесни вземането на управленски съвети и да 
покаже, че включването на последиците от околната среда може да придобе все по-
голяма важност в управлението на рибните запаси. 
 
Значително предимство следва да се даде и на разработването на стратегии и концепции, 
за да се сведат до минимум отрицателните последици за морската аквакултура. 

3.6.2.3. Стимулиране на съответните научни изследвания и споделяне на 
знания. 

Всички евентуални политически възможности са свързани с голямата необходимост от 
научни изследвания. Необходимо е да се разполага с подходящи знания и разбиране на 
връзките и взаимодействията между морската екосистема, рибните стопанства, 
аквакултурата и изменението на климата. Стабилната научна основа е предпоставка за 
разработването на ефективни стратегии за устойчив риболов, за управлението на рибните 
запаси и за морската аквакултура, предвид заплахите, свързани с изменението на климата. 
Европейският съюз може да стимулира и/или подкрепя съответните научни изследвания, 
за да се подобри фактологичната основа за вземане на бъдещи политически решения и за 
изготвянето на стратегии и би могъл да допринесе за разпространяването на събраните 
знания. 
 
Потребности, свързани с въздействията върху качествата на водите и основните 
видове риба 
 
Съществува необходимост от по-нататъшни научни изследвания относно 
движението на водните маси, с оглед изменението на климата. Наличните модели на 
движението на водните маси в световен мащаб, изготвени по опростен начин въз основа 
на климатичните сценарии, се отнасят до морската среда и измененията в океанския 
климат. Методологиите следва да се доразработят, за да се изведат от глобалните модели 
регионални модели. 
 
Необходими са научни изследвания за оценка на климатичните последици, отделно 
от останалите фактори на въздействие. Измененията в разпространението на видовете 
в много случаи са показани, но тъй като запасите от разглежданите видове риба често се 
експлоатират прекомерно, е трудно да се установи пряка причинно-следствена връзка 
между температурата и моделите на разпространение. Надеждни прогнози за евенуалното 
развитие на рибните запаси, в резултат на последиците от изменението на климата, могат 
да се правят единствено за някои добре изследвани видове (напр. атлантическата треска). 
 
Съществува необходимост от провеждане на научни изследвания относно 
равнищата на популациите и групите организми. Няколко примера за взаимодействия, 
предизвикани от променената температура или соленост (хранителни организми, 
хищници, конкуренти, репродуктивност), които водят до преместване на наблюдаваните 
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популации, и могат да обяснят някои взаимодействия и вътрешни изменения в 
екосистемите. Климатичните последици за отделните видове не се изразяват пряко в 
изменения, свързани с разпространението и количеството на видовете. 
 
Необходими са задълбочени научни изследвания на полузатворените територии, тъй 
като те ще бъдат засегнати в най-голяма степен от климатичните изменения и 
следователно са силно уязвими. 
 
Нужди, свързани с последиците за биологичната среда на видовете риба, предназначени 
за търговската мрежа 
 
При настоящите знания не е възможно да се правят количествени прогнози за 
измененията в световното производство на морски продукти, дължащи се на климата, 
поради големия брой взаимодействия. 
 
Следва да се даде предимство на достъпа и възстановяването на морски данни за 
анализ на отделните периоди. Необходимо е да се събират дългосрочни данни и да се 
направи анализ на отделните периоди, за да се проучат последиците от изменението на 
климата върху морската среда. Освен наблюдение, тези дългосрочни изследвания следва 
да включват и проучвания на процеса, за да се получи по-добро разбиране на основните 
концепции, които определят моделите на реакция на основните видове в системата. 
 
Необходими са научни изследвания относно вероятната реакция на съответните 
организми спрямо изменението на климата. Като важни елементи от хранителната 
верига, реакциите на видовете от биологичната среда на рибата в отговор на 
въздействието на климата, ще бъдат от решаващо значение за продуктивността на 
рибните запаси, предназначени за търговската мрежа. 
 
Необходими са научни изследвания относно последиците от навлизането на чужди 
видове във връзка с взаимодействията между групите организми и екосистемата. 
Инвазивните видове започват да се срещат по-често в европейските крайбрежни води, но 
динамиката на подобни инвазии не е достатъчно добре регистрирана и разбрана. 
 
Необходими са научни изследвания относно въздействието на окисляването на 
океана върху морската флора и фауна и тяхната физиология. Тази необходимост е 
особено голяма за биологичната продуктивност и поколенията на рибата, тъй като те са 
най-уязвими. Проучването на процеса, експерименталната работа и теренните 
изследвания следва да бъдат включени в биогеохимичните модели, както и в моделите на 
циркулацията на водните маси и климата, с оглед извършване на оценка на бъдещите 
последици от окисляването на океана. 
 
Нужди, свързани с последиците от риболова 
 
Необходимо е разработването и прилагането на мерки за адаптиране към промените 
на климата. Не е достатъчна информацията относно развитието на рибата в морската 
среда, промените в генетичното разнообразие и моделите на адаптиране. 
 
Необходимо е наблюдение и оценка на зоните, подходящи за затворени пространства 
(морски защитени зони). 
 
Следва да се изготвят стратегии за възстановяване на силно експлоатираните 
видове и да им бъде направена оценка. 



Предизвикателствата на изменението на климата пред структурните политики и политиката на сближаване 

PE 405.382 24

  
Необходими са научни изследвания относно устойчивата експлоатация и 
подходящото управление на рибните запаси, които да максимизират адаптивността 
на рибните запаси към промените в околната среда. 
 
Необходимост от подробна информация за екологията на важните морски видове, 
жизнения им цикъл, миграционните модели, биологичния им произход и 
взаимодействието им с биотичната и абиотичната среда. Екосистемният подход към 
управлението на риболова изисква познаване на инфраструктурата на рибните запаси и 
функционирането им. Необходимо е по-нататъшно развитие на новите екосистемни 
модели и многодисциплинарните изследвания, за да се подобрят методите на 
откриване, предвиждане и прогнозиране на реакцията на екосистемата спрямо 
изменението на климата, и за да се създадат предпоставки за ефективно управление и 
устойчиво използване на ресурсите. 
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4. РОЛЯ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
4.1. Увод 

Според независимата група за оценка на Световната банка през последните десетилетия 
регистрираният брой на природните бедствия по света бързо нараства: от до 100 през 
1975 г. до над 400 през 2005 г. (независима група за оценка на Световната банка, 2007 г.). 
Независимата група за оценка внимателно посочи, че "степента на изменение на климата, 
която сама по себе си допринася за увеличаването на броя на природните бедствия и 
спомага за ускоряване на последиците от бедствията, все още не е разбрана правилно". Но 
общата тенденция за увеличаване на броя на природните бедствия е достатъчно ясна. 
 
Какво е значението на това за Европейския съюз, и по-специално за неговите политики в 
областта на културата и образованието? 

4.1.1. Култура 

Като цяло, увеличаването на честотата и силата на природните бедствия, особено 
наводненията и бурите, представлява основна заплаха за европейското културно 
наследство (движимо и недвижимо). Въпреки, че опазването на културното наследство се 
извършва предимно на национално или дори регионално равнище, член 151 от Договора 
за ЕО уточнява, че Общността следва да допълва и подкрепя националните действия, 
насочени към запазването и защитата на културното наследство от европейско значение. 
 
Европейският съюз вече е предприел редица инициативи за обща реакция на природните 
бедствия. Те трябва да бъдат по-добре адаптирани към целта за опазване на културното 
наследство (вж. по-нататък), което по правило не е основната им задача. 

4.1.2. Образование 

По-специално в рамките на задължителното образование правителствата трябва да вземат 
решение по какъв начин да включат въпроса за изменението на климата в учебните 
програми. Тук се наблюдават два аспекта: първият е основно педагогически и има за цел 
на учениците да се обясни какво представлява изменението на климата, а вторият се 
отнася повече до насърчаването на поведение, насочено към намаляване на емисиите на 
въглероден двуокис. ЮНЕСКО нарича тези аспекти "Образование за устойчиво развитие" 
(ОУР). През 2007 г. беше издаден наръчник за добри практики в областта на ОУР18. 
 
Следва да се посочи, че изготвянето на учебните програми не попада изрично в 
правомощията на ЕС, така че ролята на Общността в тази област трябва да бъде 
неформална. Член 149 от Договора за ЕО предвижда ясно, че Общността трябва напълно 
да зачита "отговорностите на държавите-членки по отношение на съдържанието на 
учебната програма и организацията на образователните системи, и тяхното културно и 
езиково многообразие". 
 

                                                 
18  ЮНЕСКО, 2007 г.: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf. 
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4.2. Политика на Общността за опазване на природното 
наследство 

Наводненията са най-честите природни бедствия и те имат все по-неблагоприятно 
влиятие, особено в градовете. Те могат да разрушат исторически сгради или да причинят 
значителни щети на движими вещи с историческа стойност. Силните ветрове и бурите са 
на второ място сред причините за нанесените щети.  
 
Примери от близкото минало за такива явления включват наводненията в Централна 
Европа през 2002 г., които нанесоха щети на средновековния мост в Písek (Чешка 
република) и замъка Zwinger в Дрезден, и двете - част от световното наследство. 
Голямата буря, разразила се във Франция през м. декември 1999 г., събори над 10 000 
дървета в парка на Версай, които са били на повече от 100 години.19. 
 
Европейският съюз предоставя финансова помощ за малък брой текущи проекти, 
посветени на изследване на климата и културното наследство. "Ноевият ковчег", 
например, цели изследването, прогнозирането и описването на последиците от 
изменението на климата върху европейското архитектурно културно наследство през 
следващите 100 години20. При проекта се вземат предвид не само краткосрочните 
"бедствия", но също така и дългосрочните последици от изменението на климата върху 
сградите, които в някои случаи могат да бъдат положителни (отлагане на естественото 
рушене). 

4.2.1. Съществуващи инструменти на Общността 

Създаденият през 2001 г. механизъм на Общността за гражданска защита подпомага и 
улеснява мобилизирането на аварийните служби, с оглед посрещане на неотложните 
нужди на страните, сполетени от внезапни бедствия. Механизмът е предназначен за 
опазване на човешкия живот и собственост, включително и културното наследство, в 
случай на значими непредвидени ситуации. Той включва Центъра за наблюдение и 
информация, намиращ се в Брюксел. 
 
Съгласно Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от 
наводнения, държавите-членки следва да извършат предварителна оценка на риска от 
наводнения до м. декември 2011 г.21 Общата цел на законодателството е насочена към 
намаляване на отрицателните последици от наводненията "за човешкото здраве, околната 
среда, културното наследство и стопанската дейност". 
 
Директива 2007/2/ЕО, наречена също "Директивата INSPIRE", изисква държавите-членки 
да изготвят своя карта и да предоставят други оперативно съвместими услуги, свързани с 
пространствените данни, предназначени за различни цели. Това би следвало да улесни 
изготвянето на карти на културното наследство, което е изложено на риск. 
 
Въпреки съществуването на тези инструменти, при проучването, проведено от комисията 
по култура към Европейския парламент през 2007 г., беше изведено заключението, че 
въпросът, свързан с опазването на културното наследство от природни бедствия не е 
съгласуван правилно със законодателството на ЕС или националните законодателства, 

                                                 
19  В  Опазване на културното наследство от природни бедствия, проучване, проведено за Европейския 

парламент през 2007 г. Вж: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=16882. 

20  http://noahsark.isac.cnr.it/overview.php. 
21  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5306072за съответните документи. 
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местните закони или други документи, с изключение на няколко страни. Това е така, 
защото повечето спешни мерки разбираемо са насочени към спасяването на човешки 
живот, а не към опазването на материалното културно наследство. При големи бедствия, 
мерките често се съгласуват между полицията и пожарните служби, като се обръща малко 
внимание на опазването на културните паметници. 
 
Проучването от 2007 г. заключва, че по време на наводненията в Централна Европа през 
2002 г. човешка грешка е причинила по-големи загуби за културното наследство, 
отколкото всъщност е имало. 
 
В него също така се заключава, че няма достатъчно информация за специфичното 
отражение на изменението на климата върху опазването на културното наследство, в 
сравнение с други райони, където има много проекти за научни изследвания. 

4.2.2. Идеи за бъдещето 

Авторите на проучването на Европейския парламент от 2007 г. препоръчват да се укрепи 
капацитета на Центъра за наблюдение и информация, като икономически ефективен 
начин за ранно предупреждаване, прогнозиране на бедствия и опазване на културното 
наследство на европейско равнище. Те подчертават по-специално необходимостта от 
осигуряване на добре обучен персонал за спасяването на материалното културно 
наследство, област, в която европейското сътрудничество се очертава особено 
обещаващо. В общи линии, при спешни ситуации единствено големите музеи или 
историческите обекти наемат специалисти в областта на опазването на културни 
паметници; по-малките обекти не го правят.  
 
Те също така подкрепят изготвянето на правила на ЕО, изискващи от всички обществени 
институции, отговорни за изключително ценните сгради и колекции (музеи, архиви, 
паметници и т.н.), да покажат в публикуваните си отчети готовността си за реагиране в 
рискови ситуации. 
 
Също така е ясно, че много щети могат да бъдат предотвратени чрез по-добро 
териториално планиране и поддържане на сградите. Структурните фондове са 
потенциално полезни инструменти за финансирането на предпазни мерки. 
 
4.3. Европейският съюз и изменението на климата в областта на 

образованието 

Поради горепосочените причини, Европейският съюз може да играе неформална роля при 
определянето на политиката относно националните учебни програми. Той естествено 
предоставя информация относно политиката си в областта на околната среда, и по-
специално учебните материи, предназначени за учители и ученици22. 
 
Основните образователни и обучителни програми на Европейския съюз продължават да 
финансират проекти (напр. училищен обмен на ученици и/или учители), свързани с 
околната среда. По линия на дейностите по програмата "Коменски" за училищата, 
например, една от основните теми е "Образование в областта на околната среда". Един 
бегъл поглед в базата данни на проектите показва, че има твърде много или разнообразни 
проекти, за да могат да бъдат описани тук23. 

                                                 
22  http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/schools_en.htm. 
23  Съответната база данни на: http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projects?OpenForm&Action=COMENIUS. 
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Като се има предвид нарастващото политическо значение, свързано с въпроса за 
изменението на климата през последните години, не е изненадващо да се открие, че някои 
държави-членки преразглеждат учебните си програми, за да приспособят образованието 
към устойчивото развитие. Неотдавнашен пример за това е Франция, където петима 
министри повериха на междуведомствена комисия, председателствана от университетски 
професор, изготвянето на доклад относно образованието за устойчиво развитие (Brégeon, 
2008 г.)24. В доклада се твърди, че образованието за устойчиво развитие се счита по-скоро 
за мулти- или интердисциплинарна дейност, отколкото за отделна дисциплина. Той също 
така препоръчва образованието за устойчиво развитие да включва контакти с участници 
извън училището, като представители на бизнеса или сдружения за опазване на околната 
среда и това следва по-скоро да насърчава дейностите, отколкото да се ограничава до 
чисто академичен подход. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_developpement_durable_cle05b337.pdf. 
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5. ТРАНСПОРТЪТ И ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 
 
Мобилността е основен принцип на Европейския съюз. Европейската политика в областта 
на транспорта цели ясно запазването на достъпни цени и ефективност на мобилността на 
хора и стоки, като основен елемент на конкурентния вътрешен пазар на ЕС и като основа 
за свободното движение на хората, както е записано в законодателните договори. 
Успешното завършване на европейския вътрешен пазар, премахването на вътрешните 
граници и намалянето на цените на транспорта поради отварянето и либерализацията на 
транспортния пазар, както и промените в системите за производство и съхранение 
доведоха до постоянен ръст в транспорта. 
 
В резултат на този ръст, по-специално транспортният сектор на ЕС понастоящем се 
изправя пред безпрецедентното предизвикателство, свързано най-вече с увеличаващото се 
търсене и силното му влияние върху изменението на климата. "Изменението на климата 
и транспортът - много е необходимо, но прекалено малко се прави" - това заключение на 
Европейската агенция за околна среда (EEA) в последния й доклад от 2008 г. обобщава 
много добре проблемите в транспортния сектор. Ако транспортът в ЕС продължи 
развитието си в тази насока, има риск визията на ЕС 20/20/20 да не се осъществи. В 
контекста на текущия политически и научен дебат безспорен е фактът, че е налице 
неотложна необходимост от по-голяма устойчивост и енергийна ефективност на 
европейския транспорт. 
 
5.1. Транспортният сектор и емисиите на парникови газове от 

него 

5.1.1. Положението в момента 

Следните факти и цифри, взети предимно от горепосочения доклад на Европейската 
агенция за околна среда (ЕАОС), онагледяват проблема: 
 
Транспортът представлява около една трета от крайното потребление на енергия в 27-те 
държави-членки на ЕС. На него се дължат 20%25 от всички емисии на парникови газове в 
ЕС-27. Като се вземе предвид приблизителният дял на ЕС-27 в морския транспорт26 и 
международната авиация27, които не са включени в Протокола от Киото, тази цифра ще 
възлезе на близо почти една четвърт от всички емисии на парникови газове в ЕС-27. 
 
Още по-тревожно от текущия дял на емисиите на парникови газове са тенденциите от 
1990 г. насам. Докато общото количество емисии на парникови газове в ЕС-27 спадна с -
7.9%28 между 1990 г. и 2005 г., положението в транспротния сектор е различно. В същия 
период емисиите на парникови газове от транспорта, включени в Протокола от Киото, 
нарастнаха с 27%29. Наред със значителните увеличения на емисиите от морския 
транспорт (+49%) и международната авиация (+ 90%), приблизителното общо увеличение 
на емисиите от транспорта в ЕС възлиза на 33% от 1990 до 2005 г. Развитието в 

                                                 
25  990 млн. тона еквивалент на CO2. 
26  Изчисленията варират между 162 млн. тона еквивалент на CO2  за 2005 г. според извадка от проучване 

на EАОС за 2008 г. и 225 млн. тона еквивалент на CO2 за 2006 г. според извадка от проучване на 
външните разходи от морския транспорт, проведено за Европейския парламент (ЕП, 2007c). 

27  126 млн. тона еквивалент на CO2. 
28  От 5621 млн. тона до 5177 млн. тона еквивалент на CO2. 
29  От 785 до 990 млн. тона еквивалент на CO2. 
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транспортния сектор възпрепятства усилията във всички останали сектори. Без тази 
обратна тенденция в транспортния сектор в ЕС-27, емисиите на парникови газове биха 
спаднали между 1990 г. и 2005 г. с 14%, вместо с 7,9%. 
 
Счита се, че основният проблем е значителното увеличение на търсенето на транспорт. 
Въпреки че автомобилната технология е станала по-енергийноефективна, тя съвсем не е 
достатъчна, за да компенсира въздействието на общия ръст в транспорта. Като се вземат 
предвид различните видове транспорт, увеличенията на eмисиите на парникови газове се 
дължат по-специално на нарастването на търсенето на автомобилен транспорт. На 
автомобилния транспорт се дължат около 72% от емисиите на парникови газове от 
транспортния сектор в ЕС (включително международната авиация и морския транспорт). 
 
Транспортът е почти изцяло зависим от изкопаемите горива30. От гледна точка на все по-
високите цени на бензина, отдалечаването от почти пълна зависимост от изкопаемите 
горива ще се превръща във все по-важен елемент за икономическото бъдеще на ЕС. 
 
Директните емисии на парникови газове от авиацията в момента са в размер от около 3% 
от общото количество емисии на парникови газове. Те нарастват с 87% от 1990 г., много 
по-бързо от всeки друг вид вид транспорт. Счита се, че до 2020 г., емисиите на парникови 
газове от авиацията ще се увеличат с повече от два пъти от сегашните равнища преди да 
се включат в изчислениетокосвените последици от затоплянето, като последиците от  
емисиите на NOx, инверсионните следи и и перестите облаци31. Пътуването със самолет 
става все по-евтино за клиентите, но междувременно не е обърнато достатъчно внимание 
на разходите, свързани с околната среда. Комисията счита, че без приемането на мерки за 
намаляване на емисиите на парникови газове, увеличаването на емисиите на парникови 
газове от полетите, извършвани от летищата в ЕС, до 2012 г. ще неутрализира повече от 
една четвърт от намаляването на емисии с 8%, което ЕС-15 трябва да достигне, за да 
изпълни целта си от Протокола от Киото. 
 
Енергийната ефективност в морския транспорт е много по-висока, отколкото за другите 
видове транспорт. Следователно, морските превози на къси разстояния, по-специално, 
могат да се разглеждат като наистина екологосъобразни начини за превоз32. Въпреки 
това, прогнозираното разрастване на морския транспорт изглежда постепенно се 
превръща в все по-голям проблем. Според последни изчисления настоящите световни 
емисии от корабите представляват 3,9 %33 от световните горивни емисии и около 13% от 
всички емисии от транспортния сектор. Външните разходи от гледна точка на 
изменението на климата за флота на ЕС през 2006 г. са оценени на около 17 милиарда 
евро (ЕП 2007c, стр. 12). Поради последиците от глобализацията, морският транспорт се 
очаква да се разрасне между 2001 г. и 2020 г. с 35-45%. Тенденциите в момента по 
отношение на пътуванията с по-високи скорости в морето се очаква да намалят сегашната 
енергийна ефективност на този вид транспорт. 

                                                 
30  В момента бензинът и дизелът покриват 98%, докато биогоривата представляват по-малко от 1% от 

общото потребление на горива в автомобилния транспорт. Остатъкът от 1% се покрива предимно от газ. 
31  Счита се, че цялостното въздействие на авиацията върху изменението на климата е около два пъти по-

голямо, отколкото само последиците от емисиите на CO2 от нея , вж. ОИСР 2007 г., стр.90 и МЕГИК, РГ, 
2007 г., стр. 331. 

32  При условие че другите външни разходи на морския транспорт също така ефективно ще бъдат 
разгледани. Вж. ЕП 2007c.  

33  1117 млн. тона еквивалент на CO2  
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5.1.2. Настояща политическа рамка за транспорта 

От много години Европейският съюз има за цел да направи транспортния сектор по-
устойчив. Основните документи на стратегията на ЕС относно устойчивостта в 
транспортния сектор са Бялата книга относно транспортната политика от 2001 г. и 
междинният й преглед от 2006 г.34 И в двата документа са предложени списъци с мерки за 
прекратяване на връзката между икономическия растеж и увеличаването на пътния 
трафик, за насърчаване на преминаването към други видове транспорт и за борба с 
неравномерното разрастване на различните видове транспорт.35 Досега са приети 
различни важни законодателни мерки, сред които: 

 съживяване на железопътните линии с първия и втория железопътен пакет, които 
вече са влезли в сила, и с третия вече приет пакет; 

 нови насоки за Трансевропейските мрежи в областта на транспорта (TENs) с 
предимства за железопътните линии, вътрешните водни пътища и морския 
транспорт; 

 програмите за промяна на движението като бившата „Marco Polo“ или сегашната 
„Marco Polo II“; 

 приемането на новата директива „Евровинетка“. 
 
Интегрираната стратегия относно енергията и изменението на климата (20/20/20), във 
вида, в която е одобрена на заседание на Европейския съвет през март 2007 г., обръща 
внимание на транспорта предимно извън настоящата Европейска схема за търговия с 
емисии (ETS). Засега все още няма обвързващи цели в определен сектор на транспорта, 
предвидени на равнище ЕС. Транспортът ще бъде тема на обвързващи цели на равнище 
държава-членка. Въпреки това в рамките на стратегията на Съвета съществува 
обвързваща цел за използването на 10% биогорива до 2020 г. 

5.1.3. Бъдещи перспективи 

Въпреки различните мерки, приети от ЕС след публикуването на Бялата книга относно 
транспорта, все още остава неясно дали в средносрочен план тенденцията за нарастване 
на транспортните емисии на парникови газове може да бъде спряна, а още по-малко - 
обърната. Това зависи от последиците от вече приетите мерки, както и от икономическия 
растеж, с който разрастването в областта на транспорта е много тясно свързан. За 2010 г. 
цифрите се очаква да бъдат повече или по-малко същите, както за 2005 г. (+26% CO2 
емисии от транспортния сектор в сравнение с 1990 г.) Прогнозите на Европейската 
агенция за околна среда за 2020 г. (ЕАОС 2008 г.) са за 1091 млн. тона еквивалент на 
CO2

36. 
 
Като се допусне, че допълнителните политически мерки, които в момента се разискват 
или предвиждат, ще имат желания ефект, би могло да има намаляване на парниковите 
газове от 26% на 19% над равнищата от 1990 г. Въпреки това, все още ще се наблюдават 
големи разминавания от гледна точка на целите на Европейския съвет през март 2007 г. 
                                                 
34  COM(2001) 370; COM(2006) 314. 
35  Основната цел на Бялата книга е да затвърди дяла  на екологосъобразни видове транспорт от общия обем 

на трафикана равнищата от 1998 г. Тази цел следва да се осъществи чрез мерки, взети за съживяване на 
железопътния транспорт, насърчаване на морския транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища, 
и насърчаване на взиамната свързаност на всички видове транспорт. В междинния си преглед Комисията 
съобщи за по-нататъшните мерки за постигане на формулираните цели. 

36  В сравнение с 990 млн. тона от 2005 г. и като се приеме, че средният ръст на транспортните обеми е 15%, 
съответстващ на равнищата между 1990 и 2005 г. (като не се включва международният въздушен и 
морски транспорт). 
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или дори по-амбициозната цел на пътната карта от Бали. В зависимост от избраната цел, 
допълнителни намаления между 50 и 165 млн. тона еквивалент на CO2 са необходими в 
транспортния сектор (ЕАОС 2008 г., стр.10). 
 
Според ЕАОС няма да бъде възможно постигането на гореспоменатите амбициозни 
намалявания на CO2 без да се ограничи търсенето в транспорта. Асболютно необходими 
са значителни технологични подобрения, но те няма да са достатъчни. Ще са необходими 
мащабни политически мерки. 
 
По-високите доходи и/или спадащите цени за превоз обикновено водят до преминаване 
към по-бързи, по-енергийно интензивни видове транспорт и поради по-високите скорости 
- до все по-голямо увеличение на разстоянията на пътуванията. Ясен пример са 
промените в моделите на пътуване вследствие на появата на нискобюджетни 
авиокомпании (LCA).37 Тази тенденция може да се наблюдава по цял свят (от ходенето и 
използването на велосипеди до обществения транспорт, личните автомобили и оттам до 
въздушния транспорт). Като се вземе предвид, че много страни все още са слабо 
моторизирани и че в други страни автомобилният парк нараства много бързо (напр. от 50 
милиона превозни средства през 1950 г. на 580 милиона превозни средства в Китай), 
гореспоменатата тенденция вероятно оказва значително въздействие върху 
прогнозираното увеличение в използването на енергия в транспорта в цял свят.38 
 
5.2. Как да посрещнем предизвикателството? 

От гледна точка на политиката и науката, все по-голямо внимание се обръща на 
предизвикателствата, съществуващи в траспортния сектор, предвид отрицателното му 
въздействие върху изменението на климата, за откриване на евентуални решения и 
политически възможности. В момента се разискват политичски мерки от най-различно 
естество.39 

5.2.1. Проучване относно „Енергия и екологични аспекти на транспортната 
политика“ 

През 2007 г. комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент възложи 
проучване относно „Енергия и екологични аспекти на транспортната политика“. Целта на 
проучването беше да се предостави обща информация за изготвянето на доклад по 
собствена инициатива на комисията относно устойчивата европейска транспортна 
политика, който се занимава по-специално с въздействието на транспорта върху 
изменението на климата40. Проучването е разделено на две части. Първата част представя 

                                                 
37  Чрез намаляване стойността на въздушните пътувания, се насърчава мобилността в рамките на ЕС. 

Гражданите с по-ниски доходи, които преди са можели да си позволят да пътуват само със сухоземни 
видове транспорт (автомобили, влакове или автобуси) или вероятно въобще не са пътували, сега могат 
да си позволят пътувания със самолет, тъй като цените са много по-евтини. Почти 60% от пътниците, 
които използват нискобюджетни авиокомпании, са нови пътници. Моделите на пътуване се променят 
(напр. пътувания през почивните дни, за да се пазарува): пропътуваното от едно лице разстояние в 
рамките на едно пътуване се увеличава, вж. (ЕП 2008a, стр. 37 и следващите). 

38  Световните перспективи в областта на транспорта и изменението на климата, както и прогнозите за 
потребление на енергия в транспорта, са много добре описани в глава „Транспорт“" от последния доклад 
на Междуправителствената група по изменение на климата за 2007 г. (МЕГИК, РГ III, 2007 г.) 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm 

39  Съвместна експертна група „Tранспорт и околна среда“ 2006 г. или ОИСП 2007 г. 
40  Докладът (A6-0014/2008; Докладчик: Gabriele Albertini) беше приет от Европейския парламент на 11 

март 2008 г. 
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анализ на последни данни, научна литература и политически документи, които са 
свързани с парниковите газове в транспортния сектор, потреблението на енергия и 
атмосферното замърсяване. Втората част е посветена на оценка на най-обещаващите 
политически мерки, най-вече предвид ефективността на разходите и изпълнимостта. 
Проучването определи мерки за следващите осем групи области на политики. 
 

Области на 
политики Мерки Описания 

Намаляване на емисиите на 
CO2 и потреблението на 
гориво  

Задължителни цели за емисиите на CO2 от автомобили (120 g/km) 
и фургони (175 g/km) до 2012 г., включително чрез Европейската 
схема за търговия с емисии за производителите на автомобили 

Увеличаване на ефективност в 
автомобилния сектор 

Намаляване на тежестта на превозното средство и 
съпротивителните фактори; изисквания за ефективността на 
климатичните системи в автомобилите 

Схема за етикетиране на гуми Стандарти за измерване на съпротивлението на въртене на гумите 
през 2008 г. 

Схема за етикетиране на 
автомобилните горива 

Нова схема за етикетиране на CO2 за изменената  директива за 
разход на гориво (1999/94/ЕО) 

Научноизследователска и 
развойна дейност за 
ефективните превозни 
средства 

Подпомагане на проект за създаване на по-ефективни превозни 
средства 

Технологични 
подобрения 
(превозни 
средства и 
горива)  

Подобрени горива Разработване на второ поколение биогорива и алтернавтивни 
горива, които могат да намалят емисиите на CO2 и замърсяването 
на въздуха 
Пътнически такси за автомобили, свързани с равнищата на 
емисии на CO2 
Данъчни стимули за насърчаване на по-чисти класове 
лекотоварни превозни средства 

Реформа на облагането с 
данъци на пътни превозни 
средства 

Включване на сухоземния транспорт в търговията с емисии на 
CO2 
Прилагане на директива „Евровинетка“ (1999/62) и измената й 
версия (Директива 2006/38/ЕО) 
Обръщане на внимание на труднопроходими пътища и 
чувствителни територии (т.е алпийският регион) 

Плащане на такси за 
междуградски пътища  

Поемане на външни транспортни разходи 
Плащане на такси в градски 
райони 

Таксуване за натовареност, , пътни такси и ленти за многоместни 
превозни средства 

Плащане на 
такси и облагане 
с данъци 

Търгуеми кредити за 
мобилност 

Схеми за търгуемо разрешително между автомобилните шофьори 
в градските райони 

Оперативна съвместимост в 
областта на железопътния 
транспорт 

Подобряване на безпроблемното движение на влакове в Европа  
както по високоскоростни, така и по конвенционални 
железопътни мрежи 

Хармонизирани системи за 
регулиране 

Осигуряване на лоялна конкуренция за железопътните оператори 
на територията на ЕС 

Ефективност на 
железопътната система 

Повишаване на ефективността на техническите съоръжения  за 
пътуване с железопътен транспорт 

Качество на железопътните 
услуги за превоз на пътници 

Поощряване на използването на железопътната система чрез 
повишаване на качеството (подвижен състав, ИКТ, продажба на 
билети и т.н.) 

Интермодални съоръжения за 
пътници 

Разработване на интегрири услуги по вид транспорт 
(железопътен, въздушен, морски, пътен) и вид пътуване 
(кратки/дълги разстояния) 

Интермодални съоръжения за 
товари  

Интермодални товарни единици и интегратори на товари. 
Стимули за съоръжения за превоз на товари, за да се компенсират 
капиталовите разходи за предоставяне на обработка на товари 
при транспортиране чрез железопътния транспорт и оперативни 
съоръжения 

Пътувания на 
дълги разстояния 
(пътници и 
товари) 

Капацитет на железопътния 
транспорт 

Подобряване на капацита на железопътния транспорт чрез 
използване на напредничави технологии в основните коридори 
(метрополни райони) и справяне с трудностите 

                                                                                                                                                            
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0087&language=EN&ring=A6-2008-0014 
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Области на 
политики 

Мерки Описания 

Подобрени услуги на 
обществения транспорт 

Системи, предоставящи висококачествени услуги на обществен 
транспорт и подходящ теснолинеен транзит по градски коридори 

Регулиране, ефективност на 
стимулите 

Промени в политиката за насърчаване на конкуренцията, 
нововъведенията и ефективността в транспортното обслужване 

Съоръжения за паркиране  от 
типа „Park and Ride“ и достъп 
до обществен транспорт (РТ) 

Осигуряване на подходящо паркиране в транзитни станции и 
станции за съвместно пътуване 

Съоръжения за ходене и 
каране на велосипед  

Стратегии за подобряване на велосипедния транспорт и 
условията за пешеходци 
Развитие на услугите за съвместно пътуване на повече лица в 
един автомобил (car-sharing) или общо ползване на автомобила 
(car pooling), които ще заместят личните превозни средства и ще 
насърчат съвместното пътуване 

Управление на търсенето на 
транспортни услуги 

Планиране на всекидневното пътуване до друго населено място и 
на пътуване до и от училище, което насърчава използването на 
по-ефикасни начини на транспорт (премиинаване от транспорт с 
кола към обществен транспорт и екологосъобразни видове 
транспорт)  

Градове за 
живеене 

Интегрирано планиране Земеползване, интегриране на околната среда и транспортните 
средства, намаляване на нерегламентираното разрастване на 
градовете, насърчаване на зоните с ниски емисии на вредни 
газове 

Информация в реално време и 
предварителна информация  

Реално време на пътния трафик и пътническа информация за РТ; 
системи за планиране на пътуванията, които ще оптимизират 
комбинираното използване на транспортни средства 

Работа от 
разстояние/Телеконферентна 
връзка 

Използване на телекомуникации като заместител на деловите  и 
всекидневните пътувания до друго населено място 

 Използване на телекомуникациите като заместител на 
физическото пътуване 

ИКТ 
(Информационни 
и 
комуникационни 
технологии) 

Научно изследователска и 
развойна дейност 

Прилагане и технология, включително програма „Галилео“ 

Екологично шофиране Стратегии за подобряване на поведението зад волана, 
енергийната ефективност и пътната безопасност сред водачите на 
моторни превозни средства Екологосъобразно 

поведение Намаляване на търсенето на 
коли 

Кампания за намаляване на търсенето на коли, която ще промени 
нагласите на обществото и ще развие екологичното 
сертифициране (екоетикети) 

Управление на логистиката 
(интегрирана верига за 
доставки) 

Стратегии за подобряване на ефективността на превоза и 
съхраняването на товари 

Градска логистика (товарни 
разпределителни центрове и 
тяхното регулиране) 

Стратегии за подобряване на ефективността на разпределянето на 
товари в градските райони Логистика 

Повишен коефициент на 
натоварване 

Стратегии за оптимизиране на товарния капацитет на товарните 
превозни средства 

Оперативни правила за 
пристанищата 

Правилник за пилотиране, обработка на товари, товарно-
разтоварни услуги 

Програма „Марко Поло“ Модално пренасочване, катализиращи дейности и общи 
обучителни дейности 

Мониторинг на трафика на 
морски съдове 

Система за мониторинг за предотвратяване на неправомерно 
изхвърляне в морето и за помощ при идентифициране на кораби и 
техните екологични показатели 

Единно европейско небе Управление на въздушното движение, като по този начин се 
улеснява допълнителното намаляване на цените и увеличаване на 
търсенето  

Въздушен и 
морски транспорт  

Екологично диференцирани 
такси на терминали  

Диференцирани тарифи и такси на терминали според нивата на 
излъчените/освободени замърсители и шума  главно от кораби и 
самолети 

Източник: Европейски парламент 2007г. 
 
Освен това, в отговор на необходимостта от ефективни мерки бяха направени следните 
препоръки: 
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• фокусиране на вниманието върху най-критичните видове транспорт, по-специално 
автомобилния транспорт; 

• фокусиране на вниманието върху най-критичните области от транспортната 
система, а именно: 

o пренатоварени градски и метрополни райони 
o основни междуградски пътища, където концентрацията на търговски и 

транспортни потоци може да бъде идентифицирана 
o екологично чувствителни зони  

• избягване на несъгласувани подходи чрез сложна комбинация от политики, 
съчетаваща взаимноподпомагащи се политики, които съдържат три основни 
области: 

o технологични подобрения (нови технологии и алтернативни горива) 
o икономически инструменти (ценообразуване и облагане с данъци) 
o гъвкави и екологосъобразни мерки 

• създаване на политически планове с добре обмислени срокове за изпъление; 
даването на предимство на прекратяването на модалното пренасочване към 
автомобилния транспорт чрез прилагане на ефективни  политики за 
ценообразуване се възприема като най-обещаващата краткосрочна мярка. 

5.2.2. Комбинация от политики: фокусиране на вниманието върху 
основните мерки 

Както беше споменато по-горе, съществува спешна необходимост от сложна комбинация 
от политики, съчетаваща взаимноподпомагащи се политики. От разнообразните 
обещаващи мерки кратък неизчерпателен списък на основните елементи в по-горе 
споменатата комбинация на политики ще бъде разгледан в раздела, който следва. 

5.2.2.1. Автомобилен товарен транспорт, справедливи цени и модално 
пренасочване 

Секторът на автомобилния транспорт (пътници и товари) по принцип се смята за основна 
цел на политически действия, като се вземат предвид съществуващите равнища на 
емисии на парникови газове, неговия дял в търсенето в областта на транспорта и неговия 
прогнозиран ръст, сравнен с другите видове транспорт. Първата важна стъпка ще бъде 
решаването на проблемите в автомобилния товарен сектор. 
 
През май 2006 г. беше приета новата директива „Евровинетка”41 за автомобилния товарен 
транспорт. Освен хармонизирането на тарифите във всички държави-членки и 
уеднаквяването на методите за изчисляване на инфраструктурните разходи, новата 
директива поставя много по-голям акцент върху принципа „замърсителят плаща“. Тя 
прави по-голямо разграничение между таксите, като взема предвид екологичните 
аспектите или натовареността на движението, и следователно предоставя на държавите-
членки инструмент за управление на движението. В някои региони могат да бъдат 
събирани допълнителни пътни такси с целсправяне с проблема със екологичните щети, 
включително лошото качество на въздуха, или инвестиране в екологосъобразни видове 
транспорт, като например железопътния. Пълното прилагане на тази директива обаче не е 
задължително. Само някои държави-членки отчасти следват линията на прилагане на 
схемите за таксуване въз основа  на разстоянието за тежкотоварни превозни средства, 
предложени в директива „Евровинетка“. Австрия, Чешката република и Германия 
прилагат някои елементи на принципите „ползвателят плаща“ и „замърсителят плаща“. 
Поради краткото време, през което се прилагат новите системи за ценообразуване за 
                                                 
41  Директива 2006/38/ЕО от 17 май 2006 г. 
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тежкотоварни превозни средства, въздействието на схеми за ценообразуване за 
тежкотоварни превозни средства все още не могат да бъдат подложени на подробен 
анализ. Въпреки това в тези страни, по-специално в Германия, се забелязват някои 
тенденции към намаляване на пътуванията с малко товари и увеличаване на 
коефициентите на натоварване, както и по-бързо обновяване на превозните средства, като 
по този начин се увеличава енергийнта ефективност на автомобилния транспорт за 
изминат километър.42 
 
Несъмнено този подход може да бъде стабилизиран чрез пълното прилагане на 
съществуващата правна рамка във всички страни, както и чрез няколко по-нататъшни 
приспособявания43 към директивата „Евровинетка“. Позволяването на пълното 
интегриране на външните разходи в сектора на автомобилния транспорт 44 несъмнено 
изглежда най-важната стъпка. Настоящата директива задължава Комисията  не по-късно 
от 10 юни 2008 г. да представи общоприложим, прозрачен и изчерпателен модел за 
оценка на всички външни разходи, включително свързаните с околната среда, шума, 
натовареността на движението и здравеопазването, който да послужи за основа на 
бъдещи изчисления на инфраструктурните такси. Той следва да бъде придружен от 
стратегия за постепенното прилагане на модела за всички видове транспорт. 
 
Поради тази причина, т. нар. проучване „IMPACT“ беше проведено за ГД „Енергетика и 
транспорт“ на Европейската комисия. Проучването доведе до създаването на Ръководство 
относно оценка на външните разходи в транспортния сектор (ЕО Delft 2007 г.), като част 
от проучването. То предоставя общ поглед върху диапазона на единичните стойности, 
изчислени от различни проучвания за всички различни категории външни разходи на 
автомобилния транспорт и също така всички други видове транспорт. Според това 
ръководство външните разходи, произтичащи от автомобилния товарен транспорт, са 
съществено по-високи от тези от автомобилния пътнически транспорт; те варират много, 
в зависимост от вида превозно средство, маршрута и времето за път/пътната обстановка; 
средно те са по-високи от инфраструктурните му разходи. Освен това, общите разходи от 
автомобилния товарен транспорт надвишават неговия принос към бюджетните приходи 
посредством плащането на данъци и такси. 
 
Поради изменението на климата разходите, свързани с автомобилния транспорт, 
обясняват следните примерни стойности за Германия: 

 
 
 
 

                                                 
42  Вж.: ЕП 2008б. 
43  Например: силно диференцирани тарифи въз основа на тежестта на превозното средство, осите на 

превозното средство, класа емисии, времеви и специфични раздели на инфраструктурата, за да се 
отразят разходите, свързани с околната среда, злополуките и натовареността на движението, по-
високите тарифи по време на натоварените периоди и по-ниските тарифи  по време на ненатоварени 
периоди, по-специално в чувствителните зони, увеличаване на пътните такси за тежкотоварните 
превозни средства > 3,5 тона, увеличаване на пътните такси, което да обхване постепенно цялата мрежа: 

44  Цялото вътрешно поемане на външните разходи все още не е разрешено от директивата. Доходите от 
потребителските такси или пътните такси  по принцип не могат да надвишават инфраструктурните 
разходи. 
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Автомобилен транспорт - разходи, свързани с изменението на климата45 
(в €ct/превозно средство-km) 

Леки автомобили Тежкотоварни превозни средства (HDV)  
Разходи на единица (диапазони) Разходи на единица (диапазони) 

градско, бензин 0.67 (0.19 - 1.2) ( - ) 
градско, дизел  0.52 (0.14 - 0.93) 2.6 (0.7 - 4.7) 
междуградско, 
бензин  

0.44 (0.12 - 0.79) ( - ) 

междуградско, 
дизел  

0.38 (0.11 - 0.68) 2.2 (0.6 - 4) 

Източник: CE Delft 2007 г., стр. 103. 
 
По-специално относно автомобилния транспорт често се твърди, че външните разходи, 
свързани с парниковите газове, са вече изцяло поети в Европа поради относително 
високите данъци на горива и превозни средства. Въпреки това, в проучването „IMPACT“ 
се твърди, че: 
 
„(...) Транспортният сектор, включително транспортът с леки автомобили, се очаква 
да даде своя принос за постигането на краткосрочни и средносрочни цели за намаляване 
на CO

2 
в Европейския съюз. Ако поемането на външни разходи се използва като 

политически инструмент за по-нататъшно подобряване на икономията на гориво в 
Европа, тези външни разходи е необходимо да бъдат поети под формата на 
допълнително облагане на горивата, превозните средства или пропътуваните 
километри. В тази връзка, само разглеждането на съществуващите акцизни данъци 
вече като поемащи външните разходи, свързани с климата, няма да допринесе за 
постигането на целта за намаляване на емисиите на CO

2
 в транспортния сектор“ (ЕО 

Delft 2007 г.,83). 
 
Като се вземат предвид всички външни разходи в автомобилния транспорт, в 
ръководството са изчислени следните стойности: 
 

Автомобилен тарнспорт - общи външни разходи46 
(в €ct/превозно средство-km) 

Леки автомобили Тежкотоварни презозни средства 
(HDV) 

 

Разходи на единица 
(диапазони) 

Разходи на единица (диапазони) 

ден, натоварено 38.4 (8.4 - 63.9) 107.3 (33.7 - 187) 
ден, ненатоварено 7.9 (3.5 - 13.3) 34.8 (22.5 - 67) 

градско 

нощ, ненатоварено 8.6 (4.1 - 14.8) 40.6 (28.2 - 80.9) 
ден, натоварено 14.1 (1.7 - 26.7) 54.4 (13.3 - 109) 
ден, ненатоварено 4.1 (1.7 - 6.7) 19.4 (13.3 - 39) 

междугра
дско 

нощ, ненатоварено 4.2 (1.8 - 6.8) 20.3 (13.6 - 39.9) 

Източник: CE Delft 2007 г., стр. 103. 
 
В ръководството се ъководството подчертава, че „налице е консенсус на научно равнище, 
според който външните транспортни разходи могат да се измерват чрез подходи на 
най-добри практики и според който основните цифри (в рамките на надеждни 
диапазони) са готови за използване с политически цели“ (CE Delft 2007 г., стр. 13). 

                                                 
45  Примерни стойности за Германия, за леки автомобили: средни превозни средства (1.4-2 L), EURO-3, за 

HDV: камион >32 t, EURO-3, въз основа на оценка за 2010 г. 
46  Следните категории разходи бяха взети предвид в проучването „IMPACT“: шум, натовареност на 

движението, злополуки, замърсяване на въздуха, изменение на климата, процеси при горни и долни 
течения, природа и ландшафт, почва и замърсяване на водите. 
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Поетапното поемане на гореспоменатите външни разходи за автомобилния товарен 
транспорт значително ще допринесе за насърчаване на политиките за модално 
пренасочване към по-устойчиви видове транспорт като значително предимство47 на 
Бялата книга относно транспрота. То също така може да създаде допълнителен източник 
на приходи за затрудненото изпълнение 48 на 30-те TEN-T проекта, голяма част от които 
са насочени към железопътната инфраструктура и инфраструктурата на вътрешните 
водни пътища. 

5.2.2.2. Леки автомобили, технологични подобрения, поведение и 
предпочитания на потребителите 

В наши дни леките автомобили са причина за 12% от всички емисии на CO2 в ЕС. 
Ефективността на потреблението на горива при леките превозни средства се подобрява, 
но все пак са необходими по-постоянни усилия от страна на автомобилната 
промишленост. Изглежда, че производителите на превозни средства в Европа и Азия 
няма да постигнат целта за средна стойност на емисиите он 140 g CO2/km до 2008-2009 г. 
Новото предложение за регламент на Комисията49 с нова обвързваща цел - постигането на 
средна стойност на емисиите от 130 g CO2/km представлява още по-голяма 
предизивикателство за промишлеността. Наред с другите мерки се предвижда цел за 
постигане на равнище от 120 g CO2/km до 2012 г., която е приета от Европейския съвет 
през юни 2006 г. 
 
От техническа гледна точка, дори по-малко от 120 g CO2/km са лесно достижими. 
Няколко енергийноефективни автомобили вече са на пазара. Въпреки това 
предпочитанията на потребителите представляват проблем те да бъдат продадени. 
Липсата на постигнат напредък в намаляването на CO2 се дължи на по-голямата тежест, 
по-мощните двигатели и допълнителното оборудване, изисквано от потребителите за 
удобство и безопасност (напр. климатиците). Още повече, че през последните години се 
наблюдава увеличение на продажбите на спортни автомобили (SUV) и други автомобили 
с високи равнища на емисии. Технологичните подобрения по отношение на предлагането 
все още имат огромен потенциал за намаляването на разхода на енергия, ако се прилагат 
за увеличаване на икономията на гориво, а не за увеличаване на мощността на 
двигателите. Въпреки това, Европейската агенция за околна среда изтъкна, че 
необходимото намаляване на парникови газове в транспортния сектор не може да се 
постигне само чрез технически мерки (ЕАОК 2008 г.). Управляването и, по-специално 
ограничаването на търсенето на използването на лични автомобили ще става все по-
важно. 
 
По-големите данъчни стимули, пряко свързани с емисиите на CO2, ще играят ключова 
роля за да направят автомобилите по-енергийноефективни. Те също така могат да 

                                                 
47  Въпреки това Европейската агенция за околна среда изтъкна, че желаните резултати от политиките за 

модално пренасочване трябва да бъдат подложени на подробен анализ за всеки отделен случай, като в 
някои случаи те могат да увеличат обема напр. на железопътния транспорт без да намаляват обема на 
автомобилния транспорт, като по този начин се увеличи общата екологична тежест. Докладът 
„ASSESS“ относно междинния преглед на Бялата книга също така привлича вниманието към факта, че 
модалното пренасочване може да е много полезно, но не може да замени по-нататъшните действия по 
отношение на сегашните и бъдещи видове транспорт, които се увеличават, като автомобилния 
транспорт, транспорта с леки автомобили и авиацията (вж.: (ЕАОК 2006 г., стр. 20) и (ЕО, ASSESS 2005 
г., стр. 106 и следващите). 

48  ЕП 2008в. 
49  COM(2007)856. Предложението се състои от обвързваща цел от средно 130 g/km емисии на парникови 

газове за новите автомобили, продадени в рамките на ЕС, в съчетание със система от наказателни 
вноски в случай че производителят не е намалил средното количество емисии на парникови газове под 
130 g/km за своите автомобили, продадени след 2012 г. 



Предизвикателствата на изменението на климата пред структурните политики и политиката на сближаване 

PE 405.382 39

направят по-малките автомобили и автомобилите с по-ниска мощност по-привлекателни 
за клиентите. Тези стимули също така се възприемат като мотивиращи фактори за 
промишлеността, за да се постиганат по-бързи технологични подобрения. Комисията 
наскоро направи предложение за система от наказателни вноски за тези производители на 
автомобили, които не спазват целта от 130 g/km до 2012 г. Разискват се също така други 
възможности, като разработването на схемата за търговия с емисии на CO2 на ЕС за 
производителите на автомобили, както наскоро се предложи в научната литература50, или 
т. нар. търгуеми кредити за мобилност.51 
 
Освен това е необходима поредица от допълнителни мерки, за да се обърне внимание на 
търсенето. Счита се, че по-добрите практики в областта на маркетинга и рекламата на 
автомобили, превръщането на директивата за етикетиране на автомобили в по-ефективна, 
по-ясна и лесна за използване от клиентите, повишаването на осведомеността чрез 
информационни кампании относно спестяването на гориво, както и екологичното 
шофиране имат резултат. Въпреки това ще е много трудно да се променят навиците на 
потребителтие, без това да се отрази върху цените. 
 
Увеличаването на притежаването на автомобили52 в ЕС не само води до намаляване на 
използването на обществения транспорт, но също така се счита от Европейската агенция 
за околна среда за признак за липсата на истински алтернативи на обществения 
транспорт. Но дори в бъдеще да се приемат алтернативи на обществения транспорт, 
обхващащи големи територии,, личните автомобили ще продължат въпреки това да са 
определящи за нашата мобилност. Поради тази причина Европейският съюз следва да си 
изгради дългосрочна ясна визия за начина, по който разбира осъществимата 
индивидуална мобилност, която в бъдеще няма да зависи от конвенционалните източници 
на енергия. Въпросът следва да бъде какви технологични възможности да се използват за 
ново поколение задвижващи системи (напр. водородни/горивни клетки, електрически 
превозни средства); кога ще могат да се произвеждат масово; и по какъв начин 
съответните преходни периоди ще бъдат междувременно организирани. Както при всички 
други възможности - също така за превозните средства с водородни или горивни клетки 
или електрическите превозни средства - продължителността на въздействията на 
парниковите газове е от особена значимост. Те зависят най-вече от начина, по който се 
произвеждат водородът или електричеството53. 

5.2.2.3. Биогорива 

Нарастват научните доказателства във връзка с това, че биогоривата не са „зелени“, както 
представката „био“ може би подсказва. По-специално, биогоривата от т.нар. „първо 
поколение“ не се възприемат вече като най-доброто разрешение на проблема, свързан с 
изменението на климата, както специалистите считаха до скоро. Напротив, те започват да 
се считат все повече като част от проблема. Според последни проучвания се предполага, 
че намаляването на нетните емисии на парникови газове е само приблизително около 50% 
от конвенционалните горива, които те заместват. Интензивното отглеждане на 
биоенергийни култури с високи добиви може да е причина за изпускането на други 
парникови газове, като диазотен оксид чрез изкуствените торове и за загубата на 
поглъщатели на въглерод чрез обезлесяването. Като се вземе  предвид също така и 
нарастващият натиск, оказван върху земята, водите, почвите, биологичното разнообразие 
и цените на храните, който е причинен от отглеждането за биогорива на едни и същи 

                                                 
50  Вж. Dudenhöffer 2007 г., стр. 20-24. 
51  Вж. ЕП 2007г , стр. 69. 
52  25% между 1995 г. и 2005 г. 
53  Вж. глава „Транспорт“ от доклада на МЕГИК (МЕГИК, РГ III, 2007 г., стр. 345 и следващите). 
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кулутури на една площ, общите ползи от производството на първото поколение 
биогорива дори може да са отрицателни. Възможното общо намаляване на парниковите 
газове, а също така и устойчивостта на второто поколение биогорива54 изглеждат много 
по-добри. Въпреки това, цялата производствена верига на тези богорива следва също да 
получи по-внимателна оценка от гледна точка на общата устойчивост55. Следователно е 
необходимо разработването на ясни и твърди критерии за устойчивост на биогоривата. 
 
Анализът на Европейската агенция за околна среда показва, че държавите-членки на ЕС 
все още далеч не са изпълнили настоящите цели, свързани с биогоривата. Освен това, в 
сравнение с използването на биомаса за производството на електричество, биогоривата 
изглежда имат по-малко благоприятна ефективност на разходите, както беше съобщено 
наскоро от ОИСР56. 

5.2.2.4. Градовете за живеене и нова култура за градска мобилност 

80% от населението на Европа живее в градски райони. Общо 40% от всички емисии на 
CO2, свързани с транспорта, се произвеждат в европейските градове, особено от леките 
автомобили. От това следва, че в градските райони съществува висок потенциал за по-
висока енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове в транспорта. 
Насърчаването на преминаването към устойчив транспорт не само ще даде резултат при 
облекчаването на пренаселените и замърсени градове, но и значително ще допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови газове. Европейската комисия публикува наскоро 
Зелена книга относно градската мобилност.57 Въпреки че градската мобилност спада 
предимно към принципа на субсидиарността, ЕС може да допринесе за постигане на 
устойчива градска мобилност, по-специално чрез научни изследвания и програми за най-
добри практики, както и чрез финансирането на ЕС. 
 
Висококачествен обществен транспорт и финансирането му 
 
Според Международната асоциация за обществен транспорт (UITP) емисиите от 
обществения транспорт на пътник/км са 3,24 до 8,71 по-ниски, когато се използва 
обществен транспорт, в сравнение с използването на леки автомобили (UITP 2008 г., стр. 
3). В най-натоварените часове общественият транспорт дори има по-големи предимства58. 
Но общественият транспорт трябва да предоставя реалистична алтернатива пред 
използването на лични автомобили. Той следва да е приспособен към нуждите на 
потребителите. Непрекъснатото подобряване на системите на обществения транспорт е 
необходимо, за да се привлекат все повече граждани. Колкото е по-гъста мрежата, 
толкова е по-висока честотата, броят на връзките и скоростта им, толкова е по-добро 
удобството, информацията, безопасността и надеждността и толкова повече ползватели 
ще пожелаят да използват обществения транспорт. Добре развитите връзки с околните 
райони също изглеждат особено важни. За постигането на тези цели понякога са 
необходими значителни инвестиции. Системите за таксуване на натоварените участъци, 
като тази в Лондон, могат да спомогнат за поемането на разходите чрез използване на 
приходите за инвестиции в градския транспорт. Някои градове вече последваха примера 
на Лондон, други смятат да го направят. Такива таксувания на натоварените участъци 
освен това ще предоставят и ефективно средство за управление на транспортното търсене 
                                                 
54  Например: преработването на лигноцелулозни източници като тревата или дървения материал в 

биогорива. 
55  Кратък преглед на алтернативните горива е предоставен от ЕП 2007г, стр 23 и следващите Вж. също: 

ЕАОК 2008 г., стр. 20 и. следващите. 
56  ОИСР 2007 г., стр. 81-88. 
57  Зелена книга: към нова култура за градска мобилностт - COM(2007)0551. 
58  До 27 пъти според German VDV. 
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на лични автомобили в градовете, наред с други  положителни странични ефекти, като 
намаляване на замърсяването на въдуха. 
 
По-добро интегриране на колоезденето и ходенето в градската мобилност. 
 
Направени са изчисления, че половината от всички пътувания с автомобили в ЕС-15 са 
по-кратки от 6 км, което е приблизително половин час колоездене (JEGTE, 2006 г.)59. 
Колоезденето и ходенето могат да предложат истински алтернативи за много от тези 
пътувания. Специална политика, свързана с колоезденето, може следователно да бъде 
много успешна за намаляване на движението на автомобили в градовете60. Използването 
на велосипеди зависи от много фактори, но все пак доброто проектиране и преди всичко 
безопасността на мрежата от пътеки за колоездене изглеждат най-важни за високите 
равнища на колоездене в градовете. В Дания или Холандия, равнището на колоездене е с 
повече от десет пъти по-високо от равнището във Франция или Обединеното кралство61. 
Освен това, в сравнение с другите видове транспорт, изграждането на инфраструктура за 
колоездене и ходене е много по-икономически изгодно. Същевременно те допринасят 
много за мобилността. 
 
Устойчиви планове за градски транспорт 
 
Гореспоменатите факти могат да бъдат включени, наред с много разнообразни 
допълнителни мерки, в т.нар. устойчиви планове за градски транспорт (SUTP). Тези 
планове за транспорт следва да бъдат приспособени към съответните потребности на 
всеки градски район и също така да включват околните райони. Те следва да формулират 
и поставят средно- и дългосрочни цели и срокове за преминаване към по-устойчиви 
видове градски транспорт. Те също така следва да насърчават разработването на 
системите за управление на мобилността, както и инегрираното използване на земя и 
транспортното планиране за намаляване на нерегламентираното разрастване на градовете. 
Европейският съюз може да допринесе чрез разработването на насоки за подобни 
устойчиви планове за градски транспорт. Като първа стъпка, приемането на устойчивите 
планове за градски транспорт на децентрализирано регионално/местно равнище, както и 
редовното измерване на емисиите на CO2,  може да се направи задължително от ЕС във 
всички основни градски райони. 

5.2.2.5. Морски транспорт и авиация 

Както бше подчертано по-горе, тези два сектора се разрастват постоянно и значително 
през последните години. Този растеж ще продължи и ще доведе до по-високи емисии на 
парникови газове. Следователно въпросът с въглеродния отпечатък във въздушния и 
морския транспорт заслужава по-голямо внимание. 
 
За да се разгледа въпроса с морския транспорт и за да се запазят предимствата, свързани с 
неговата енергийна ефективност, наскоро беше предложено съчетание от технологични 

                                                 
59  UITP счита дори, че 70% от всички пътувания с автомобили са по-кратки от 4 км в рамките на ЕС (UITP 

2008 г.). 
60  Например между 1999 и 2002 г. град Оденсе (население: 150 000) беше националният, официално 

обявен град за колоездене в Дания. По проекта се развиха 50 инициативи за насърчаване на 
колоезденето. По време на проекта, гражданите на Однесе осъществиха 35 милиона нови пътувания с 
велосипеди (около 25 000 дневно), половината от които бяха осъществявани преди това с автомобили. 
Копенхаген е пример за друг град, където колоезденето е много добре прието. Вж. ЕАОК 2006 г.; OECD 
2007 г. 

61  В Дания 936, в Холандия 848 км/лице/година, в сравнение със 75 км във Франция и Обединеното 
кралство, и само 20 км в Испания (ЕАОК 2008 г., стр. 31). 
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подобрения и оперативни мерки62. Счита се, че технологичните подобрения в 
задвижващите системи в морския транспорт и допълнителните съоръжения, както и 
оперативните мерки, свързани със съкращаване на емисиите, имат потенциал да бъдат 
намалени с 20% за старите и 30% за новите кораби. Установен е проблем, застрашаващ 
предимството на енергийната ефективност на морския транспорт,  който е свързан с 
увеличаващата се скорост на плавателните съдове в отговор на висококонкурентния 
глобализиран транспортен пазар. Намаляването на скоростта, както и оптимизирането на 
товарите следователно се възприемат като допълнителни мерки. Същото важи за 
екологичната диференциация на пристанищните такси (основаваща се например на 
стандарта за двигателя по отношение на CO2 или вида гориво). Европейският парламент 
призова наскоро за включване на морския транспорт в схемата за търговия с емисии63. 
Установяването на подходяща мониторингова система за CO2 ще бъде първата важна 
стъпка в тази посока. 
 
Въпреки че авиолиниите намаляват потреблението си на гориво с 1-2% на пътник-
километър през последните десет години, ръстът на въздушния транспорт показва, че 
емисиите на парникови газове от авиацията се увеличават много по-бързо, отколкото тези 
от всеки друг вид транспорт. Без по-нататъшни действия, емисиите от авиацията е 
вероятно да се увеличат с повече от два пъти в сравнение с настоящите си равнища до 
2020 г. Включването на авиацията в Европейската схема за търговия с емисии (ETS) в 
момента се подготвя, съгласно процедурата на съвместно вземане на решения. На първо 
четене Европейският парламент одобри плана на Комисията да включи авиационния 
сектор в Европейската схема за търговия с емисии на ЕС. Той дори прибегна към 
намаляване на броя емисии, разрешени за авиацията от Европейската схема за търговия с 
емисии и чрез премахване на дерогацията за полети между ЕС и трети държави, които ще 
бъдат включени една година по-късно от вътрешните полети, извършвани в рамките на 
ЕС. Според становището на Европейския парламент всички полети следва да бъдат 
включени в Европейската схема за търговия с емисии от 2011 г. Докато Комисията беше 
предложила ограничаване на квотите на Европейската схема за търговия с емисии за 
емисии на CO2 на 100% от средните годишни емисии на летателен апарат през 2004-2006 
г., Европейският парламент имаше за цел да намали броя емисии, разрешени за авиацията 
от Европейската схема за търговия с емисии на 90%. Включването на авиацията в 
Европейската схема за търговия с емисии също така ще насърчи технологичните 
подобрения по отношение на корпусите или двигателите, с приблизителен общ потенциал 
на намаляване на парниковите газове до 50% до 2050 г., в сравнение с днешните 
стандарти на производство. 
 
Постепенното създаване на единно европейско небе (прието през 2004 г.), по-специално 
бъдещото създаване на Функционални блокове въздушно пространство (FAB), както и 
модернизирането на европейската инфраструктура за контрол на въдушното движение 
(SESAR) ще допринесат за повишаване на енергийната ефективност на авиацията. По-
балансираното управление на въздушното движение (ATM), както и по-ефективното 
използване на маршрутите се очаква значително да намалят времето за полет, 
използването на гориво и въздействията върху климата64. Европейският парламент също 
така наскоро призова за такси, основани на диференцирани емисии по време на излитане 
и кацане на летищата. 

                                                 
62  ЕП 2007г, стр. 21 и следващите 
63  Резолюция на Eвропейския парламент от 12 юли 2007 г. за бъдещата морска политика на ЕС: 

Европейска визия за океаните и моретата (A6-0235/2007 Докладчик: Willi Piecyk) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0343+0+DOC+XML+V0//EN 

64  Комисията оценява това намаляване на 4.8M тона CO2 годишно. 
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В крайна сметка, потребителите вече имат възможността за доброволно участие в 
програми за намаляване на емисиите на парникови газове65, които изчисляват емисиите 
на отделен полет и тогава ги „неутрализират“ чрез финансово участие в проекти, които 
спестяват приблизително същото количество въглероден диоксид. Това изглежда като 
крачка в правилната посока66. Въпреки това, отделно от директните емисии, други 
въздействия на авиацията (емисии на NOx, инверсионни следи или закриване от перести 
облаци) върху изменението на климата също следва да се разгледат в бъдеще. 

5.2.2.6. Научни изследвания и технологично развитие 

Счита се, че подобряването на енергийната ефективност на задвижващата предавка, 
аеродинамиката, увеличаването на ефективността на горивата и устойчивостта на 
биогоривата, както и намаляването на товарите в превозните средства чрез използване на 
леки материали имат значителен потенциал за намаляване за всички видове транспорт. 
Освен за технологичните подобрения, както вече беше споменато по-горе, това важи 
например за хибридните задвижващи предавки в градските автобуси и в превозните 
средства за доставка/тежкотоварнтие превозните средства, срещащи се предимно в 
градските райони. Железопътните линии също имат значителен потенциал за намаляване 
на парниковите газове, въпреки че те вече са по-енергийноефективни от повечето други 
видове транспорт (като се приемат сегашните фактори за средно количество 
натоварване). Намаляването на аеродинамичното съпротивление и тежестта на влака, 
както и разработването на ново поколение регенеративни спирачни системи с налични 
във влака устройства за съхраняване на енергия, се смятат за повече от обещаващи. 
Няколко изследователски програми на ЕС, занимаващи се с всички видове транспорт, се 
провеждат в момента.67 Успешното преобразуване на тези научни изследвания в 
приложна технология, както и нарастващият капацитет за провеждането на научни 
изследвания, изглеждат дори по-важни, когато се вземе предвид бъдещият засилен ръст 
на транспорта в развиващите се страни. Тези технологични подобрения могат да намалят 
въздействието на този ръст. Въпреки това, МЕГИК посочва много ясно, че:  
 
„Дори с всички тези подобрени технологии и горива, се очаква, че нефтът ще запази 
преобладаващия си дял в използването на енергия в транспорта и че транспортните 
емисии на парникови газове ще продължат да се увеличават в недалечното бъдеще. 
Единствено с резки промени в икономическия растеж, основни промени на поведението, 
и/или основна политическа намеса транспортните емисии на парникови газове ще се 
намалят съществено.“ (МЕГИК, РГ III, 2007 г., стр.336) 
 

 

                                                 
65  Различни авиолинии са създали програми за намаляване на емисиите на парникови газове, 

http://www.enviro.aero/Carbonoffsetting.aspx Освен това, съществуват няколко инициативи за намаляване 
на емисиите на парникови газове, като например myclimate http://www.myclimate.org/?lang=en 
greenmiles http://www.greenmiles.de/ или atmosfair http://www.atmosfair.de/index.php?id=9&L=3  

66  Някои от тези инициативи изчисляват намаляването на емисиите на парникови газове и за други видове 
транспорт. 

67  Бюджетът за научни изследвания в областта на транспорта, финансиране от ЕС за периода 2007 – 2013 г., 
е над 4 100 милиона евро. За повече информация, вж. началната страница на ГД „Енергетика и 
транспорт“ http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.cfm 
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6. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА 
КЛИМАТА 

 
6.1. Стратегически насоки за структурните фондове 2007-2013 г: 

отправна точка за борбата на регионите срещу изменението 
на климата 

Неотдавнашно проучване68 на Евробарометър разкрива, че 84% от запитаните лица 
считат, че регионалната политика следва да се занимава в бъдеще с големите 
предизвикателства, пред които се изправя Европа, сред които на първо място е 
изменението на климата с 85%. Важността и сложността на явленията, свързани с 
изменението на климата, призовават за удвояване на усилията и за по-добра 
съгласуваност на подходите на всички равнища: европейско, национално, регионално и 
местно. В последните Зелени книги69 относно изменението на климата и устойчивата 
енергия, Европейската комисия поставя значими цели за Европейския съюз с цел 
справяне с тези предизвикателства. Въпреки че постигането на тези цели е преди всичко 
част от дейността на Общността – координация на политиките на Европейския съюз (EС) 
като цяло – ролята на регионите запазва своето значение. Близки до всички 
заинтересовани участници регионите са мястото, където може да се осъществи изборът в 
полза на възобновяемата енергия и високоефективните енергийни технологии. 
 
За постигането на европейските и международни цели е важно да се свържат мерките 
„отгоре-надолу“ (цел от Протокола от Киото, европейски директиви) и подхода „отдолу-
нагоре“ (децентрализирани действия) и по този начин да се допринесе за качествена и 
количествена подкрепа за преследваните цели. Подобряването на енергийната 
ефективност и използването на екологична енергия обещава също така многобройни 
положителни последици за икономиката и регионалното развитие: освен по-голяма 
сигурност на снабдяването и екологични предимства, то е източник на нови инвестиции, 
продукти и работни места.  
 
Предвид факта, че успешните енергийни проекти много често са регионални и местни, 
този опит може на свой ред да окаже въздействие върху европейските енергийните 
политики. Новите програми на политиката на сближаване, които стартираха през януари 
2007 г., предложиха съществена възможност за укрепване на този процес.  
 
Стратегическите насоки на Европейската комисия за периода 2007-2013 г. наблягат 
многократно на важността на енергийните предизвикателства за постигане на целите от 
Лисабон и Гьотеборг. Като призовават за подпомагане на инвестициите, които 
допринасят за поетите ангажименти на ЕС по Протокола от Киото, те препоръчват  
въпросът за интензивното използване на традиционни енергийни източници да се 
разглежда, като се следват три начина на действие: 
- подобряване на енергийната ефективност и разпространяването на модели за 

развитие с ниска енергоемкост; 

- подпомагане на развитието на възобновяема енергия, което може да представлява 
предимство за ЕС и следователно да засили неговата конкурентноспособност, като 

                                                 
68  Проучване Евробарометър, проведено през януари 2008 г. в 27-те държави-членки. 
69  Адаптиране към изменението на климата в Европа - възможни действия от страна на Европейския 

съюз COM(2007)354 окончателен. „Европейска стратегия за устойчива, конкурентноспособна и сигурна 
енергетика“ COM(2006)105. 
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същевременно допринесе за постигане на целта за производство на 21% 
електричество от възобновяеми източници до 2010 г.; 

- съсредоточаване на инвестициите в традиционни енергийни източници – по-
специално в регионите в рамките на цел „Сближаване“ – в проектите, които имат 
за цел да развият мрежи за преодоляване на недостатъците на пазара. 

 
Между 2007 и 2013 г. Европейската комисия отпуска 9 милиарда евро за енергийни 
проекти70: 4,8 милиарда за възобновяема енергия и 4,2 милиарда за енергийна 
ефективност (предимно за жилища) и за мерки, свързани с управлението на енергия. 54% 
от общата сума ще бъдат инвестирани както следва: 20% в биомаса, 12% в слънчева 
енергия, 13% в геотермична, водноелектрическа и друга енергия и 9% във вятърна 
енергия. Оставащите 46% ще бъдат инвестирани в енергийна ефективност. Това означава, 
че за регионите в рамките на цел „Сближаване“, инвестициите за периода 2007-2013 г. са 
5 пъти повече отколкото в момента. За регионите в рамките на цел 
„Конкурентноспособност“ отпуснатата сума е 7 пъти по-голяма.  
 
От друга страна, 63,8 милиарда ще бъдат инвестирани за подпомагане на научните 
изследвания и развитието, от които значителна част в полза на проекти, които насърчават 
научните изследвания в областта на възобновяемата енергия.  
 
По отношение на разходите за енергийни инвестиции, свързани с жилищата, 
регламентът71 за управление на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
предвижда, че този вид разходи остава изцяло запазен за държавите-членки, приети в ЕС 
след 1-ви май 2004 г. Въпреки това председателят на Европейската комисия г-н José 
Manuel Barroso съобщи наскоро72, че Комисията възнамерява да представи изменение на 
гореспоменатия регламент. Преговорите с правната служба на Генерална дирекция 
„Регионална политика“ продължават, за да се преразгледа регламентът за прилагане по 
такъв начин, че да може да разшири мярката и тя да обхване и старите държави-членки, 
както в строителството на нови сгради, така и в енергийното обновяване на вече 
съществуващите. 
 
На 25 февруари 2008 г. по време на годишната конференция на Европейската комисия 
„Региони за икономическа промяна“, 5 проекта бяха наградени с RegioStars 2008 г. В 
категорията „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ наградата беше 
присъдена на ENERGIVIE (Алзас, Франция). Тази регионална програма насърчава 
търсенето на съоръжения, свързани с възобновяемата енергия. Тя допринася наред с 
другото за подобряване на компетенциите на специалистите в секторите на слънчевата 
енергия, енергията, свързана с горите и строителството, и подкрепя проекти на сгради с 
ниско потребление на енергия. Тя също така включва научни изследвания относно 
биогорива, биогаз и геотермична енергия. Специално беше споменат проектът 
Плаващата автономна екологична платформа за обезсоляване (южна част на Егейско 
море, Гърция). Този проект позволи да се разработи плаваща платформа за 
производството на питейна вода, предназначена за островите, чрез използването на 
възобновяеми енергийни източнци. 
 

                                                 
70  Съобщение, направено от г-жа Danuta Hübner, член на Комисията, отговарящ за регионалната 

политика, по време на пресконференция на 20 февруари 2008 г. 
71  Регламент (ЕО) № 1080/2006. 
72  Съобщение, направено на 7 февруари 2008 г. 
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6.2. Принос на структурните фондове 2000-2006 г. в борбата 
срещу изменението на климата 

Проучване73 на тема „Използване на устойчива и възобновяема енергия в рамките на 
структурната политика 2007-2013 г.“ беше инициирано от комисията по регионално 
развитие, за да се насърчи общественият дебат относно борбата срещу изменението на 
климата и да се извърши оценка на приноса на структурните фондове. 
 
Въз основа на глобалната рамка във връзка с този контекст и енергийните политики, бяха 
събрани данни в 15 държави-членки за програмния период 2000-2006 г. Резултатите се 
оказаха много различни в различните държави. Въпреки това анализите сочат, че малка 
част от разходите е била наистина предвидена на устойчива и възобновяема енергия – 
около 1,16% от всички разходи, осъществени в оперативните програми за периода 2000-
2006 г. По отношение на анализите, извършени от други автори относно някои страни, в 
които информираността относно енергийните въпроси е много висока, следва да се 
подчертае, че първоначалните предвиждания бяха поне три пъти по-високи от 
действително осъществените разходи. 
 
Анализът на количествените данни позволи да се очертаят преобладаващите мерки и 
проекти, свързани с възобновяемата енергия, в сравнение с тези, които са свързани с 
енергийната ефективност. Този факт може да се обясни именно с по-високата 
популярност на възобновяемите енергийни източници, което ги прави по-привлекателни 
за политиците.  
 
Количественият анализ също така позволи да се изтъкне важността на енергийните 
разходи за малките и средни предприятия (МСП). Само преди няколко години 
енергийните разходи бяха предназначени за подобряване на инфраструктурите и 
ресурсите бяха основно насочени към публичния сектор или големите производители и 
дистрибутори. Понастоящем финансовите ресурси, предназначени за устойчиви и 
възобновяеми енергийни източници, се отпускат предимно на малки и средни 
предприятия, които са разработили нови технологии, нови услуги и нови продукти.  
 
Качественият анализ, от своя страна, сочи, че в някои държави-членки е напълно 
възможно да се интегрират енергийните цели към целите за икономическо развитие. 
Енергетика и технологични иновации, енергетика и развитие на селските райони, 
енергетика и строителен сектор – това са само примери за начините, по които този сектор 
може още значително да се развива и така да подобри качеството на програмирането. 
 
Положението в новите държави-членки поражда особен интерес, като се има предвид 
дялът от структурните фондове, който им е отпуснат и липсата на опит на техните органи 
по отношение на управлението. Въпреки това положението е различно във всяка 
държава-членка. Прибалтийските държави предоставят повече от 5% от финансирането за 
енергетика, докато в другите държави процентите са доста по-ниски. Анализът на 
различните документи показва нарастващ интерес към темата за енергийната 
ефективност. Тази тема е всъщност свързана с местните потребности от 
преструктуриране на производството и строителния сектор по отношение на икономията 
на енергия, но също така за използването на селскостопански и горски биомаси. 
 

                                                 
73  „Използването на устойчива и възобновяема енергия в рамките на структурната политика 2007-2013 

г.“, проучване, изготвено за Европейския парламент, (ЕП, 2007e). Проучването е достъпно на следния 
адрес: ipoldepb@europarl.europa.eu. 
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Анализът на програмният период 2000-2006 г. и перспективите за следващия период в 
старите държави-членки позволи да се открият аналогични групи държави. В страните от 
Централна Европа (Австрия, Германия) изглежда има най-динамично развитие в областта 
на енергетиката и околната среда. В Обединеното кралство усилията са насочени основно 
към стопанските дружества, докато в скандинавските страни се отделя най-голямо 
внимание към селските райони. Във Франция и Бенелюкс подходите са по-ограничени, но 
насочени към специфични въпроси (обществени сгради). В заключение, в 
средиземноморските държави, освен няколко изключения, се забелязват трудности при 
интегрирането в програмирането на амбициозни и съгласувани цели в областта на 
устойчивата и възобновяема енергия. 
 
Анализът на Националните стратегически референтни рамки (НСРР) за периода 2007-
2013 г. показва все пак положителни промени. Най-напред, размерът на финансовите 
ресурси, използвани за устойчива и възобновяема енергия, изглежда се увеличава, 
стратегическите подходи изглеждат по-ясни и, накрая, по-голям брой региони определят 
устойчивата и възобновяема енергия като приоритет или специфична мярка. Въпросът е 
дали това подобрение ще бъде осъществено в националните и регионални оперативни 
програми, както и при предвидените и изразходвани финансови средства. 
 
Проучването на НСРР разкрива големи различия между държавите-членки. Някои 
прилагат новаторски подходи, докато други изпитват затруднения да излезат от 
традиционните схеми. Наличните финансовите данни показват покачване на размера на 
енергийните разходи, но въпреки това той все още остава ограничен. Целта 5% от 
средствата по структурните фондове да бъдат предназначени за устойчива и 
възобновяема енергия изглежда се отдалечава, като по-скромната цел от 3% изглежда по-
реалистична.  
 
В заключение, определянето и анализът на 15 добри практики позволиха да се постави на 
преден план стратегическата роля на устойчивата и възобновяема енергия в развитието на 
регионите и разположените там предприятия. За тях устойчивата и възобновяема енергия 
може да се превърне в значимо технологично преимущество в контекста на намаляване на 
разходите и подобряване на конкурентноспособността, но също и в контекста на развитие 
на нови търговски възможности. 
 

6.3. Изменението на климата в работата на комисията по 
регионално развитие на Европейския парламент 

Комисията по регионално развитие изготви редица доклади и становища през последните 
две години, които свидетелстват за постоянната й подкрепа за включването на 
проблематиката, свързана с изменението на климата, и насърчаването на използването на 
устойчиви и възобновяеми енергийни източници. 

6.3.1. Четвърти доклад относно сближаването74 

Този доклад определя наред с другото основните предизвикателства, пред които ЕС ще се 
изправи през следващите години. Едно от тях е именно изменението на климата, което се 
проявява посредством повишена уязвимост към природни бедствия в някои райони и 
повишаване на цените на енергия. Очакват се редица последици и безспорно ще бъде 
необходимо да им се отговори по различен начин в различните региони.  
 
                                                 
74  Доклад по собствена инциатива, Ambroise Guellec, PE A6-0023/2008. 
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Членовете на ЕП считат, че от друга страна, в бъдеще ЕС ще се изправя все повече пред 
нови предизвикателства, което ще окаже силно териториално въздействие и енергийните 
и климатични въпроси ще заемат централно място сред тях. 

6.3.2. Междинен преглед на изпълнението на Шестата програма за действие 
на Общността в областта на околната среда75 

Комисията по регионално развитие призовава за увеличаване на сътрудничеството на 
общностно равнище в областта на превенцията на бедствия, както е предвидено в 
Шестата програма за действие в областта на околната среда и подчертава необходимостта 
от ефективен механизъм на регионално и междурегионално сътрудничество във връзка с 
превенцията на природни бедствия, а именно възможности за реагиране, управление и 
взаимопомощ при подобни бедствия. От друга страна, членовете на ЕП насърчават 
Комисията да включи превенцията на бедствия сред целите на стратегията си за борба 
срещу изменението на климата. 
 
Те също така препоръчват да се вземе предвид регионалното измерение при прилагането 
на Шестата програма за действие в областта на околната среда, по-специално по 
отношение на действията, свързани с адаптирането към изменението на климата и 
смекчаването му. 

6.3.3. Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии 76 

В този документ се обръща внимание на големия потенциал, с който разполагат 
периферните и ултрапериферни региони по отношение на възобновяемата енергия поради 
своите географски и климатични особености и призовава да се използва в пълна степен 
изключителния потенциал на това положение. 
 
Също така членовете на ЕП насърчават Комисията, държавите-членки и регионите да 
използват ефективно възможностите, които им предлага политиката на сближаване за 
инвестиции в нови енергийни технологии, като се използват както възобновяеми 
енергийни източници, така и устойчиви полезни изкопаеми (електроцентрали с нулеви 
емисии). 

6.3.4. Европейска стратегия за устойчива, конкурентноспособна и сигурна 
енергия - Зелена книга77 

Членовете на ЕП подчертават факта, че общата енергийна политика следва да даде 
абсолютно предимство на енергийната ефективност, както и на възобновяемите и 
децентрализирани енергийни източници. Те подчертават основната роля, която играят 
местните и регионални органи, както и потенциалната роля, която те могат да имат във 
връзка с мерките, които касаят по-специално енергийните показатели на сградите. Те 
също така призовават местните и регионални органи да използват инфраструктури и 
услуги с най-добри показатели по отношение на енергийната ефективност, по-специално 
за системите за външно осветление и мрежите за обществен транспорт. 
 
Комисията по регионално развитие призовава да се предостави интегрирана постоянна 
подкрепа на местните и регионални органи по отношение на енергийната ефективност и 
мерките, свързани с устойчивостта във всички програми за общностно финансиране, като 

                                                 
75  Становище, Румяна Желева, PE 398.438v01-00.  
76 Становище, Pleguezuelos Aguilar Francisca, PE 388.628v01-00. 
77 Становище, Oldrich Vlasak, PE 378.707v01-00. 
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структурните фондове, Седмата рамкова програма за научни изследвания, „Интелигентна 
енергия — Европа“, а също така и по отношение на дейностите на Европейската 
инвестиционна банка. 

6.3.5. Тематична стратегия за градската среда78 

Членовете на ЕП считат, че въвеждането на интегриран подход за управление на 
градската среда, който включва част „Градски транспорт“, следва да служи като 
критерий при отпускането на субсидии по структурните фондове и помощи от 
Европейската инвестиционна банка. 
 
6.4. Европейски мрежи за насърчаване на възобновяемата 

енергия в регионите 

Краткият списък, който следва, не претендира за изчерпателност. Следните мрежи бяха 
избрани предвид факта, че притежават общ поглед върху въпросите, свързани с 
енергетиката и околната среда, и най-вече, тъй като голяма част от дейностите им са 
насочени към регионите. 

6.4.1. Европейски съвет за възобновяема енергия (CEER) 

Европейският съвет за възобновяема енергия79 е конфедерация на промишлени 
предприятия, сдружения и институти за научни изследвания, работещи в сектора на 
биоенергията, хидроелектричеството, геотермичната, океанската, слънчевата и вятърната 
енергия. Целите му са следните: 

- форум за обмен на информация; 

- предоставяне на информация и съвети относно възобновяемата енергия на 
политиците на местно, регионално, национално и международно равнище; 

- предприемане на политически инициативи за създаването на референтни рамки за 
възобновяемите енергийни източници; 

- насърчаване на европейски технологии, продукти и услуги на световните пазари.  

За постигането на тези цели, Европейският съвет за възобновяема енергия работи върху 
редица проекти и редовно организира конференции, работни срещи и събития.  

6.4.2. Energie-Cités 

Energie-Cités80 е мрежа от европейски местни органи, която работи за насърчаването на 
устойчиви енергийни политики. Тя наброява 150 членове от 24 европейски държави, 
представители на повече от 500 града. Тя си поставя за цел: 

- засилване на ролята, властта и правомощията на градовете в областта на 
енергийната ефективност, насърчаване на възобновяемата енергия и опазването на 
околната среда; 

- насърчавне на дебата в областта на енергетиката, околната среда и 
градоустройствената политика и формулиране на предложения; 

                                                 
78 Становище, Gisela Kallenbach, PE 371.922v01-00. 
79 За повече информация: http://www.erec-renewables.org/. 
80 За повече информация: http://www.energie-cites.org/.  
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-  развитие на инициативи, предложени от градовете, чрез обмяна на опит, 
прехвърляне на експертни знания и осъществяване на съвместни проекти. 

6.4.3. FEDARENE  

Европейската мрежа FEDARENE81 представлява местни и регионални организации, които 
изпълняват, съгласуват и подпомагат действията в областта на енергетиката и околната 
среда. Понастоящем повече от 50 новаторски региона от 17 държави-членки си 
сътрудничат в нея и обменят добри практики и експертни знания.  

6.4.4. ISLENET 

ISLENET82 обединява регионалните органи на европейски острови, които подкрепят 
възобновяемата енергия и устойчивото управление. Той активно насърчава 
осъществяването на стратегии и проекти, насочени към възобновяемата енергия. Те имат 
важно въздействие върху местното икономическо развитие, като използват подход на 
устойчиво управление.  
 
 
 

                                                 
81 За повече информация: http://www.fedarene.org/. 
82 За повече информация: http://www.europeanislands.net/.  
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