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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за периода 
до 2030 г.

(2013/2135(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Рамка за 2030 година за 
политиките в областта на климата и енергетиката“ (COM(2013)0169),

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално членове 191, 192 и 194 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на 
доставките на газ,

– като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, 

– като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за 
постигането на Единно европейско транспортно пространство — към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ 
(COM(2011)0144) и резолюцията на Европейския парламент от 15 декември 2011 г. 
относно „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно 
пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно 
използване на ресурсите“1,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пътна карта за постигане 
до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност” 
(COM(2011)0112) и резолюцията на Европейския парламент от 15 март 2012 г. 
относно пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“2,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пътна карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа“ (COM(2011)0571) и резолюцията на 
Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно използване 
на ресурсите3,

– като взе предвид своята резолюция от 21 ноември 2012 г. относно въздействието
върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт,4,

– като взе предвид своята резолюция от 21 ноември 2012 г. относно промишлените, 

                                               
1 Приети текстове, 15.12.2011 г., P7_TA(2011)0584.
2 Приети текстове, 15.3.2012 г., P7_TA(2012)0086.
3 Приети текстове, 24.5.2012 г., P7_TA(2012)0223.
4 Приети текстове, 21.11.2012 г., P7_TA(2012)0443.
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енергийните и други аспекти на шистовия газ и нефта,1,

– като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно конференцията за 
изменението на климата в Доха, Катар (COP 18)2,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Енергийна пътна карта за 
периода до 2050 г.“ (COM(2011)0885) и резолюцията на Европейския парламент от 
14 март 2013 г. относно Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще с 
енергия3,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Енергията от 
възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар“ 
(COM(2012)0271) и резолюцията на Европейския парламент от 21 май 2013 г. 
относно настоящите предизвикателства и възможности за енергията от 
възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар4,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За постигане на реално 
функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“ (COM(2012)0663) и 
резолюцията на Европейския парламент от 10 септември 2013 г. относно постигане 
на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар5,

– като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Състоянието на европейския 
пазар на въглеродни емисии през 2012 г.“ (COM(2012)0652),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия на ЕС за 
адаптация към изменението на климата“ (COM(2013)0216),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика съгласно член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по развитие и на комисията по заетост и социални 
въпроси (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че целите в областта на сигурността на доставките, 
конкурентоспособността и климата са от изключително значение за ЕС и са 
неразривно свързани, като към тях трябва да се подхожда и да бъдат разглеждани в 
условия на равнопоставеност;

Б. като има предвид, че в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
се посочва, че целите на политиката на Съюза в областта на енергетиката включват 

                                               
1 Приети текстове, 21.11.2012 г., P7_TA(2012)0444.
2 Приети текстове, 22.11.2012 г., P7_TA(2012)0452.
3 Приети текстове, 14.3.2013 г., P7_TA(2013)0088.
4 Приети текстове, 21.5.2013 г., P7_TA(2013)0201.
5 Приети текстове, 10.9.2013 г., P7_TA(2013)0344.
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функционирането на енергийния пазар, сигурността на енергийните доставки, 
енергийната ефективност, икономиите на енергия, енергията от възобновяеми 
източници и взаимната свързаност на енергийните мрежи;

В. като има предвид, че на срещата на високо равнище в Копенхаген през 2009 г. 
международната общност се ангажира да ограничи глобалното затопляне през 21-ви

век до 2C;

Г. като има предвид, че данните на Евростат сочат, че ЕС е намалил емисиите си на 
CO2 с 16,97 % между 1990 г. и 2011 г. и е на път да постигне целта си за 2020 г. в 
тази връзка;

Д. като има предвид, че по преценка на МАЕ ЕС е отговорен за едва 11 % от емисиите 
на парникови газове в световен мащаб, като в бъдеще този дял ще намалява, така че 
дори и възможностите му за намаляване на парниковите газове чрез едностранни 
действия да са ограничени, Съюзът да играе особено важна роля; като има предвид, 
че ЕС трябва да определи ясна позиция с оглед постигането на обвързващо 
споразумение в Париж през 2015 г.;

Е. като има предвид, че инвеститорите и промишлеността се нуждаят от ясна и 
дългосрочна рамка за политика на ЕС в областта на климата и енергетиката с по-
високи нива на сигурност, с цел да се насърчат дългосрочните частни инвестиции и 
да се намали риска, свързан с това;

Ж. като има предвид, че в съобщението на Комисията относно Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г., одобрено от Европейския парламент, се посочва, че 
енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници и енергийните 
инфраструктури са удовлетворяващи всички участници варианти и че следва да се 
вземат предвид подходящи политики и мерки с оглед насърчаване на европейската 
конкурентоспособност;

З. като има предвид, че през 2011 г. ЕС е похарчил 573 млрд. евро за вносни 
изкопаеми горива и зависимостта му от енергийния внос се очаква да нарасне;

И. като има предвид, че проучвания сочат, че модернизирането на преносните мрежи е 
най-добрият начин за подобряване на вътрешния пазар, за намаляване на 
енергийните разходи и за повишаване на конкурентоспособността на 
промишлеността;

Цели

1. приветства Зелената книга на Комисията относно рамката за 2030 г. за политиките в 
областта на климата и енергетиката и очаква Европейският съвет да даде 
реалистичен, но и амбициозен отговор по тези теми;

2. приканва Комисията да предприеме многостранен подход, като неговата 
ефикасност и ефективност на разходите трябва да се повишат с координирани и 
последователни политики, ангажирани в еднаква степен с въпроси като целите в 
областите на конкурентоспособността, енергийната сигурност и климата (например 
намаляване на емисиите на парникови газове, възобновяеми енергийни източници и 
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енергийна ефективност);

3. призовава Европейският съвет да поддържа напредъка, постигнат на равнище ЕС, и 
да определи амбициозни, но и реалистични цели за политиките на Съюза до 2030 г., 
които отчитат икономическия, социалния, екологичния, международния и 
технологичния контекст, както и да установи ясна, стабилна, дългосрочна и 
икономически ефективна рамка за промишлеността и инвеститорите;

4. счита, че ако се използват по-добре, схемите за подпомагане могат да се окажат 
подходящ инструмент за стимулиране на разработването на възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ), както и на енергийната ефективност; счита, че 
Комисията има важна роля за предоставянето на насоки в това отношение;

5. отбелязва, че някои ВЕИ следва да се считат за разработени източници на енергия и 
следователно тяхното субсидиране следва постепенно да се преустанови, за да може 
тези средства да бъдат пренасочени към програми за научно-изследователска и 
развойна дейност и към ВЕИ, които още не са икономически ефективни; приканва 
Комисията да проучи последиците от даването на приоритет на ВЕИ върху общите 
енергийни разходи;

6. подчертава, че повишената енергийна ефективност и икономиите на енергия ще 
играят съществена роля за намаляването на въглеродните емисии на енергийния 
сектор;

7. приканва Комисията да разработи по-добри методи и инструменти за изчисляване и 
наблюдение на напредъка, което може да спомогне за изготвянето на по-съгласуван 
подход на ЕС към енергийната ефективност; счита, че следва да се направи повече, 
за да може промишлеността на ЕС да намали още повече енергийната си 
интензивност;

8. отбелязва, че един от най-съществените елементи на пакета на ЕС в областта на 
климата и енергетиката — Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) — следва да 
може да изпълни по най-добрия начин основната си функция за намаляване на 
емисиите на парникови газове и да реагира ефективно на икономическите спадове и 
възходи; припомня, че основната цел на СТЕ на ЕС е да се намалят емисиите на 
парникови газове, а не да се предоставят достатъчно облекчения на инвеститорите 
за инвестиции в нисковъглеродни технологии, тъй като те трябва да се разглеждат 
като вторична цел, а не като основа за оценка дали схемата работи така както е 
предвидено;

9. отбелязва, че ЕС се нуждае от изчерпателна политическа рамка за периода до 
2030 г., която насърчава инвестиции и дългосрочно намаляване на въглеродните 
емисии в секторите, които не попадат в обхвата на СТЕ; поради това призовава 
Комисията и държавите членки да преразгледат целите извън СТЕ, като 
същевременно запазят възможността държавите членки да определят свои 
собствени пътища за постигане на целите си по отношение разпределянето на 
усилията;

10. убеден е във важната роля за комбинирано производство на енергия за 
повишаването на енергийната ефективност в бъдеще;
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Съвместимост на политическите инструменти

11. изисква от държавите членки по-добра координация и взаимодействие на равнище 
ЕС с цел по-голяма съгласуваност на националните мерки;

12. припомня, че една ясна, последователна и съгласувана политика и регулаторна 
рамка са ключът към икономически ефективно и устойчиво насърчаване на 
необходимите инвестиции в определените в Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г. технологии, удовлетворяващи всички участници;

13. изисква от Комисията да прегледа взаимодействията между целите в областите на 
климата и на енергетиката с цел постигане на най-ефективни политики на равнище 
ЕС, като се вземе под внимание не само националният БВП, но и възможностите на 
всяка държава членка;

14. счита, че държавите членки и регионите следва да се насърчат да подобрят 
сътрудничеството с цел да се оптимизира ефективността от разгръщането на 
енергията от възобновяеми източници; посочва в този контекст, че Комисията има 
значителна роля на посредник при координирането, финансовата подкрепа и 
изготвянето на необходимите анализи по отношение на възобновяемите енергийни 
ресурси и потенциала за държавите членки;

15. призовава Комисията да представи анализ на начина за устойчиво разработване на 
възобновяеми енергийни източници, като се вземат предвид екологичното 
въздействие, аспектите, свързани със зависимостта от суровини и жизнения цикъл, 
и преди всичко анализа на начина за подпомагане на стабилните възобновяеми 
енергийни източници като например водноелектрическата енергия, биомасата или 
геотермалната енергия;

16. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да интегрират програмата за 
ефективност на ресурсите възможно най-изчерпателно във всички други политики;

17. изисква от Комисията да направи оценка на развитието по отношение на 
икономиите на енергия в ЕС;

18. призовава Комисията да създаде лесно достъпна онлайн база данни за най-добри 
практики в областта на ефективното използване на ресурсите;

Енергийна сигурност

19. подчертава значението на енергийната стратегия, насочена към увеличаване на 
енергийната сигурност и икономическата и промишлената конкурентоспособност в 
ЕС, към създаване на работни места, към социални аспекти и екологична 
устойчивост посредством мерки като диверсификация на пътищата за доставка, на 
доставчиците и на източниците, както и с увеличаване на използването на ВЕИ;

20. подчертава, че при постигането на сигурност на енергийните доставки държавите 
членки трябва да могат да се възползват от всички свои местни енергийни ресурси в 
съответствие с политики, които гарантират безопасното и устойчиво проучване, 
добив и използване на тези ресурси;
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21. подчертава, че докато ЕС следва целта си за енергийна сигурност, е необходимо 
вниманието да бъде пренасочено към изграждането на модел на енергийна 
взаимозависимост между държавите членки чрез гарантиране на бързо завършване 
на вътрешния енергиен пазар на ЕС; счита освен това, че доизграждането на 
инфраструктурата на европейската супермрежа, свързваща севера с юга и изтока 
със запада, ще даде възможност на ЕС да използва по най-добрия начин 
сравнителните предимства на всяка държава членка и призовава за по-нататъшна 
подкрепа за децентрализирано и дребномащабно производство и интелигентни 
енергийни инфраструктури във всички държави членки; следователно подчертава 
необходимостта от силна координация между политиките на държавите членки и от 
съвместни действия, солидарност и прозрачност предвид факта, че национални 
решения в областта на енергийната политика могат да засегнат други държави 
членки; счита, че би било желателно да се определи дали и как експертните знания 
и възможностите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия 
(ACER) биха могли да се използват при изпълнението на горепосочените задачи;

22. счита, че непълното прилагане на законодателството за вътрешния енергиен пазар 
остава една от основните пречки пред доизграждането на единния пазар; 
подчертава, че е важно да се отстранят оставащи проблемни места в 
инфраструктурата и случаи на пазарна неефективност, както и да се гарантира, че 
няма да се създават нови пречки за интегрирането на пазара на електричество и газ;

23. подчертава, че енергията и потребителите — отделните хора, МСП и 
промишлеността — са в самата основа на вътрешния енергиен пазар и че те следва 
да се възползват от по-ниски цени на енергията, да са надлежно защитени и точно 
информирани, като се осигури лесен достъп до информация; за целта призовава 
Комисията и държавите членки спешно да доизградят вътрешния пазар, да 
постигнат сигурност на доставките и взаимно свързване на мрежите съгласно 
член 194 от ДФЕС;

24. отбелязва, че за да се гарантира сигурност на доставките, трябва да има достатъчен 
капацитет за посрещане на търсенето в периоди на върхово натоварване и в периоди 
на (политически или технологични) трудности, и че следователно трябва да се 
гарантира и поддържа излишна мощност или резерв; посочва необходимостта от 
съхранение и по-голяма гъвкавост на мрежите в отговор на временното прекъсване 
на ВЕИ;

25. отбелязва, че държавите членки, в качеството си на енергийни острови продължават 
да са напълно изолирани от европейските газови и електроенергийни мрежи, както 
и да плащат по-високи цени за енергия, което влияе неблагоприятно на тяхната 
конкурентоспособност; посочва, че без значителни инвестиции в инфраструктура не 
може да се изпълни ангажиментът на Европейския съвет нито една държава членка 
да не остане изолирана от мрежите на ЕС до 2015 г., тъй като тези държави членки 
ще бъдат разорени; в тази връзка подкрепя бързото доизграждане на вътрешния 
енергиен пазар;

26. изисква от Комисията да проучи потенциала за съхранение на енергия в ЕС и 
различните възможни технологии в тази област;

27. подчертава, че модернизирането на съществуващата инфраструктура и 
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изграждането на нова, интелигентна и гъвкава инфраструктура за производство, 
пренос, разпределение и съхранение на енергия са от съществено значение за 
стабилен, добре интегриран и добре свързан енергиен пазар и подчертава, че 
широкомащабните инвестиции следва да се извършват успоредно с инвестициите в 
регионалните или дори местните мрежи;

Насърчаване на конкурентоспособността на икономиката на ЕС

28. счита, че откритият и прозрачен вътрешен пазар, на който всички държави от ЕС и 
предприятия от трети държави зачитат достиженията на правото на ЕС в областта 
на енергетиката, може да помогне за укрепването на преговорните позиции на 
доставчиците на енергия от ЕС спрямо външните им конкуренти;

29. призовава Комисията да започне проучване, което да анализира нови и 
икономически ефективни пазарни структури за европейския пазар на 
електроенергия, за да гарантира, че потребителите получават електроенергия на 
разумни цени и да предотврати изместването на въглеродни емисии; изисква от 
Комисията да представи възможно най-скоро допълнителна оценка и препоръки за 
по-нататъшни действия, които могат да предотвратят риска от изместване на 
въглеродни емисии поради преразпределение на производствени съоръжения извън 
ЕС, като се акцентира по-специално върху допълнителни сценарии, при които се 
предприемат ограничени или никакви по-нататъшни действия в световен мащаб за 
намаляване на въглеродните емисии;

30. отбелязва, че основните конкуренти на ЕС на световния пазар поставят много голям 
акцент върху технологичните разработки, иновациите и усъвършенстването на 
промишлените процеси; отбелязва също така, че техните икономики растат с много 
по-бърз темп отколкото икономиката на ЕС; достига до заключението, че ЕС трябва 
да даде приоритет на НИРД и иновациите;

31. приканва Комисията да разработи начин за измерване на конкурентоспособността 
между ЕС и неговите основни конкуренти, който може например да е въз основа на 
фискални политики, НИРД, иновации, цени на енергията за промишлеността и 
регулаторни тежести;

32. подчертава твърдо, че всяка бъдеща политика на ЕС трябва да обхваща 
съпоставените силни и слаби страни на неговата икономика, по-специално по 
отношение на всяко споразумение за свободна търговия, което ЕС подписва, 
особено с оглед на планираното споразумение за свободна търговия 
(трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите) със 
САЩ, където цените на енергията са намалели значително, докато усилията за 
намаляване на емисиите на парникови газове не могат да се сравняват с постигнатия 
вече напредък от ЕС;

Признаване на различните възможности на държавите членки

33. приветства забележките на Комисията, че целите на ЕС в областта на климата и 
енергетиката въздействат различно върху всяка държава членка и нейните граждани 
и че това оправдава необходимостта да се работи на основа на по-справедливо 
поделяне на необходимите усилия, като се отчитат БВП на държавата, постигнатото 
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намаляване на емисиите от 1990 г., емисиите на глава от населението, 
икономическият потенциал и потенциалът за възобновяеми енергийни източници и 
енергийна ефективност;

34. подчертава в съответствие с член 194 от ДФЕС, че държавите членки вземат 
окончателните решения що се отнася до техния енергиен микс и следва да могат да 
използват и разработват различни подходи за технологии и източници на енергия, 
които са екологосъобразни и и социално и икономически приемливи;

35. изтъква, че основната насока на планираните действия следва да се съсредоточава 
върху изпълнение на сценарии за действие, които отчитат въпроси като 
съществуващият потенциал в държавите членки, перспективите за развитие на 
икономически ефективни нови технологии и глобалните ефекти от изпълнението на 
предлаганата политика, с цел могат да се предложат цели за намаление за 
следващите години;

36. отбелязва, че достъпът до капитал даже и за отраслите на тежката промишленост 
често е пречка за инвестирането в по-чисти технологии; поради това изисква 
Комисията да проучи възможността за създаване на фонд, който може да спомогне 
за привличане на инвестиции, евентуално финансирани с дял от печалбата на СТЕ;

ЕС на международно равнище

37. отбелязва, че понастоящем някои държави с бързо развиваща се и развита 
икономика се ангажират с диференцирани политики в областта на климата и 
инвестиции, включително в прилагането на техни собствени схеми за търговия с 
емисии; 

38. отбелязва, че е от значение ЕС да запази водещата си роля, а държавите членки да 
са единодушни, за да се определи силна обща позиция, която да бъде защитена по 
време на преговорите в Париж през 2015 г., чиято цел ще е постигането на ново 
глобално споразумение по въпросите на климата;

39. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


