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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

във връзка с проектодоклада PE521.547v01-00

Със своя доклад по собствена инициатива Европейският парламент оказва принос към 
дискусията относно разработването на цялостна рамка за периода до 2030 г. за 
политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката. По този начин Парламентът 
отговаря на Зелената книга от 27 март 2013 г., с която Комисията откри дискусията 
относно политиката в областта на климата и енергетиката през десетилетието след 
2020 г. 

Въпреки че ЕС има ясна рамка за периода до 2020 г. и че той положи усилия да намали 
емисиите на парникови газове, да насърчи използването на възобновяеми енергийни 
източници и да повиши енергийната ефективност и сигурността на доставките, 
следващата рамка следва да се изготви отрано поради няколко причини. Важно е да се 
постигне споразумение по рамката за 2030 г. отрано, както изтъкна Комисията, като се 
имат предвид дългите инвестиционни цикли за енергийните инфраструктури, по 
отношение на изясняването на целите за проследяване на напредъка по отношение на 
постигането по икономически ефективен начин на целите, свързани с изграждането на 
конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност до 2050 г., и за 
обезпечаване на енергийната сигурност в целия Съюз. Освен това промишлеността се 
нуждае от по-голяма сигурност на инвестициите и една солидна и здрава рамка би 
могла да помогне на дружествата при вземането на инвестиционни решения и 
разкриването на работни места. От друга страна новата рамка трябва също така да се 
основава на поуките, извлечени от настоящите политики, и да отразява развитието на 
събитията в ЕС и в международен план (по отношение например на икономическите и 
бюджетните проблеми, световните енергийни пазари, разходите за енергия и 
достъпността на енергийните цени, амбицията и ангажираността на международните 
партньори за намаляване на емисиите на парникови газове). Освен това докладът по 
собствена инициатива следва да подпомогне подготовката на позицията на ЕС по 
отношение на евентуалното сключване през 2015 г. на международно споразумение за 
смекчаване на последиците от изменението на климата.

По отношение на този съвместен доклад на комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика съдокладчиците предлагат вниманието да се насочи към шест основни 
въпроса, свързани с бъдещата политика на Съюза в областта на климата и енергетиката:

- цели;

- съгласуваност на политическите инструменти;

- обезпечаване на енергийната сигурност; 

- насърчаване на конкурентоспособността на икономиката на ЕС;

- вземане под внимание на разликите в капацитета на държавите членки;

- позицията на ЕС на международно равнище.


