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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че енергийната ефективност е най-разходно ефективната мярка за 
намаляване на емисиите на СО2 и на други емисии и че представлява уникална 
възможност за подкрепа и разкриване на работни места, като същевременно 
намалява зависимостта от вноса на енергийни суровини. Отбелязва, че според 
Комисията, ползите от спестяването на енергия могат да възлезнат на повече от 
1000 евро на домакинство годишно;

2. счита, че въпреки отбелязания напредък, например чрез приемането на пакет за 
енергийна ефективност, действащото законодателство и настоящите мерки в 
областта на енергийната ефективност сами няма да могат да използват пълния 
потенциал за разходно ефективно енергийно спестяване. Отбелязва, че приложените 
политики до края на 2009 г. постигнаха около 9% спестявания в сравнение с 
предвижданията за 2020 г., така че изглежда, че без предприемане на допълнителни 
действия няма да бъде постигната разходно ефективната цел „ЕС 2020” за 
енергийно спестяване от 20%;

3. изтъква, че докато ЕС има обвързваща цел от 20% възобновяеми енергийни 
източници до 2020 г. и действаща директива, която определя средствата за 
постигане на тази цел, енергийната ефективност, която е по-разходно ефективен 
инструмент, не е предмет на подобен регламент. Счита, следователно, че е 
подходящо предстоящите законодателни актове на ЕС да водят до същото равнище 
на инвестиции в областта на енергийната ефективност, както в сферата на 
възобновяемите енергийни източници; призовава Комисията да представи до края 
на 2010 г. законодателно предложение подобно на директивата за възобновяемите 
енергийни източници, с което да се въведе обвързваща цел за намаляването на 
потреблението на енергия с 25% чрез енергийна ефективност;

4. изтъква, че следва да продължава насърчаването в областта на енергията от 
възобновяеми енергийни източници и че правителствата на държавите-членки 
следва да се ангажират с приемането на дългосрочна правна рамка, която да 
гарантира дългосрочни инвестиции и отваряне на пазарите. Изтъква, че е 
необходимо да има политика на разумни субсидии с цел създаване на стимули, 
които да позволят осъществяването на технологично развитие с оглед намаляване 
на разходите;

5. подчертава значението на информационните и комуникационните технологии 
(ИКТ) за подобряването на енергийната ефективност и изтъква жизненоважната 
роля на ИКТ – особено на интелигентното отчитане и на интелигентните мрежи –
при интегрирането на възобновяемите енергийни източници в енергийните 
доставки;



PE445.986v02-00 4/8 AD\833551BG.doc

BG

6. изтъква, че дългосрочните цели също са от ключово значение за икономическите 
участници и следователно предлага дългосрочни цели за намаляване потреблението 
на енергия с 42% до 2030 г. и с 75% до 2050 г.;

7. призовава за мерки за справяне с „ефекта на бумеранга”, за да се гарантира, че 
въздействието на техническите подобрения не се обезсилва чрез натиск в посока 
надолу върху цените на енергията и чрез повишено потребление;

8. подчертава, че съответното прилагане на директивата за екодизайна е ключов 
приоритет и отново подчертава, че директивата вече предвижда мерки по прилагане 
по отношение на 12 групи продукти до 2007 г.; настоява, че Комисията и 
държавите-членки трябва да подобрят надзора, упражняван над пазара, за да 
гарантират спазването на разпоредбите, по-специално при вноса на продукти, и иска 
от Комисията и от държавите-членки да подобрят общуването помежду си във 
връзка с мерките; подчертава изискването, съгласно директивата, да се определят 
минимални изисквания на равнището на най-малките разходи в течение на 
жизнения цикъл като се вземат предвид „най-добрите представители”, т.е. най-
добре работещите продукти на пазара;

9. насърчава Комисията да подкрепи националните мерки, състоящи се във фискални 
стимули или субсидии, отговарящи на правилата на ЕС за държавните помощи, за 
да се повиши търсенето на енергийно ефективни услуги;

10. въпреки правилното въвеждане в националното законодателство на директивата за 
екодизайна, подчертава, че в някои сектори по-нататъшен напредък в областта на 
енергийната ефективност може най-добре да бъде постигнат чрез използването на 
интегриращи системи; призовава Комисията да проучи подробно тези възможности 
и да предложи подходящи законодателни инструменти, които да позволят 
прилагането на различен подход, който да третира енергийната ефективност по-
скоро на системно, отколкото само на продуктово равнище;

11. изразява дълбоко съжаление от бавния напредък и намаляването на амбициите що 
се отнася до мерките по прилагане на екодизайна по отношение на важни продукти, 
използващи енергия, като например водни нагреватели и бойлери; изразява 
загриженост, че това отразява липсата на политическа подкрепа от страна на 
Комисията за постигане на целите за енергийна ефективност;

12. счита, че за да се третира проблемът с емисиите от транспорта са крайно 
необходими всички средства, включително данъчното облагане на превозните 
средства и на горивата, етикетирането, минималните стандарти за ефективност и 
мерките за подобряване и благоприятстване на обществения транспорт;

13. призовава Комисията да представи законодателно предложение за преработка на 
директивата за енергийните услуги, което да включва задължения за доставчиците 
на енергия за намаляване на потреблението на енергия; настоява подобно 
предложение да гарантира както надлежното участие на МСП в дейностите, 
свързани с енергийната ефективност, така и насърчаването на мобилизацията на 
отделните домакинства в преследването на същата цел;
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14. изисква Комисията да подкрепя и насърчава създаването и развитието на 
европейска мрежа от постоянен ток с високо напрежение, която да е способна да 
оптимизира използването на възобновяеми енергийни източници, особено вятъра и 
водната енергия. Тази мрежа би осигурила пренос на енергия на дълги разстояния 
при ниска загуба на енергия като същевременно ще направи възможно 
взаимодействието между всички възобновяеми енергийни източници;

15. изтъква значението на комбинираното производство на топлинна и електрическа 
енергия и по-специално на микро-производството за 1 до 3 фамилни къщи и иска от 
Комисията да разгледа необходимите регулаторни и финансови инструменти за 
експлоатиране на пълния й потенциал, както и да предложи необходимите стимули 
и регулаторни мерки;

16. подчертава значението на мрежа за разпределено комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия или за тригенерация, която на практика позволява 
удвояване на общата енергийна ефективност; освен това изтъква, че съхраняването 
на топлинна или охладителна енергия би могло да увеличи гъвкавостта на мрежата 
по време на часовете с най-високо потребление, като позволи производството на 
електричество и съхраняването на топлинна енергия, когато производството 
надхвърля местните нужди;

17. изисква регулаторна рамка, която гарантира, че в дългосрочен план всички сгради, 
включително съществуващите сгради, ще бъдат неутрални по отношение на 
климата;

18. подчертава, че следва да има яснота за кои финансови ресурси може да се 
кандидатства за дейности и проекти в областта на енергийната ефективност (точно 
както има и ясно определени бюджети за подобни дейности в областта на 
възобновяемите енергийни източници). изтъква, че следва оптимално да се 
използват  ресурсите, налични например в структурните и кохезионните фондове, 
във фонда ELENA и останалите средства от Европейския план за икономическо 
възстановяване, за които може да се кандидатства за проекти, свързани с 
енергийната ефективност или енергията от възобновяеми източници. отбелязва, че 
при разработването на нови финансови инструменти, следва да се обърне внимание 
на тези и други инструменти, които вече са на разположение в държавите-членки, за 
да се създават взаимодействия и да се избягват припокривания;

19. подчертава значението на подходящото финансиране за енергийната ефективност, 
включително части от приходите от търговете в рамките на търговията с емисии; 
настоява, че енергийната ефективност трябва да бъде приоритет в следващата 
рамкова програма за научни изследвания (РП8);

20. препоръчва създаването на фондове за енергийна ефективност във всяка държава-
членка или алтернативно, създаването на Европейски фонд за енергийна 
ефективност. Комбинираните фондове или Европейският фонд следва да възлизат 
най-малко на 2 милиарда евро годишно;

21. призовава Комисията да развие подходящи инструменти на европейско равнище, за 
да подкрепя енергийната ефективност и да координира тези инструменти с 
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държавите-членки, за да се създадат повече стимули и да се постигне целта за 
намаляване на СО2 възможно най-бързо;

22. изтъква, че пълното интегриране на критериите за енергийна ефективност в 
политиките за обществени поръчки следва да бъде една от целите на новия План за 
действие за енергийна ефективност;

23. изтъква, че енергийната ефективност следва да бъде интегрирана във всички 
релевантни области на политиката, в това число финанси, регионално и градско 
развитие, транспорт, селско стопанство, промишлена политика и образование. 
Счита, че системното определяне на енергийната ефективност като критерии при 
възлагането на обществени поръчки и превръщането й в условие за проекти, 
финансирани с публични средства, би осигурило сериозен стимул за тази политика;

24. вижда възможности при едновременното заемане на мерки по отношение на 
светлинното замърсяване и енергийната ефективност чрез заменяне на 
традиционното обществено осветление и туристическото осветление на 
забележителни сгради в градовете с по-ефективно и концентрирано осветление;

25. настоява, че следва да се акцентира повече върху извършването на анализ на 
последиците от прилагането на стандартите за енергийна ефективност, в това число 
връзката между цената и качеството на крайните продукти, резултатите от 
енергийната ефективност и ползите за потребителите; признава, че Комисията 
анализира всички тези резултати, но настоява, че Комисията и държавите-членки 
трябва да положат по-големи усилия за контрол върху комуникацията и контрола на 
всички продукти, в това число вноса, като например енергийно ефективните 
крушки;

26. изисква да се създадат европейски стратегии за обучение и повишаване на 
осведомеността по отношение на енергийната ефективност. Разработването и 
прилагането на технологии и системи за енергийна ефективност изисква насочено 
обучение на работната сила (строители, технически лица, архитекти, експерти, 
производители и т.н.) по-специално за целите на директивата за енергийната 
ефективност на сградите 1. Освен това изтъква, че трябва да бъдат разработвани 
програми за повишаване на осведомеността с оглед информиране на потребителите 
и МСП за начините за намаляване на тяхното потребление на енергия, което може 
да се постигне чрез съвместните усилия на националните агенции по енергетика и 
на търговските камари; настоятелно призовава Комисията да включи образованието 
в областта на енергийната ефективност в преразгледания План за действие за 
енергийна ефективност;

27. изтъква, че едно от предимствата на електрическите превозни средства е техният 
принос за подобряване качеството на въздуха в застроените райони; призовава 
Комисията внимателно да оцени въздействието на широко разпространената 
употреба на електрически автомобили от гледна точка на енергийната ефективност 
и съответствието с целите за намаляване на емисиите на СО2;

                                               
1 Директива 2010/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните 

характеристики на сградите (преработка).
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28. подчертава, че за да се покрият целите в областта на енергийната ефективност, 
споменати по-горе, е от изключително значение да се инвестира в транспортния 
сектор, особено в железопътните системи и градските транспортни системи, за да се 
сведе до минимум използването на по-енергоемки системи;

29. призовава настоятелно Комисията да даде важна роля на енергийната ефективност в 
предстоящата Бяла книга за бъдещето на транспорта с предложения за по-строги 
стандарти за ефективност на превозните средства, управление на скоростта, 
насърчаване на преминаване към по-слабо енергоемки форми на транспорт и 
обществен транспорт и насърчаването на горива от възобновяеми и алтернативни 
енергийни източници;

30. счита, че при процесите на преработка на отпадъци е необходимо да се избягва 
загубата на биогаз и на топлинна енергия чрез възстановяване и производство на 
пара и/или електрическа енергия. Счита, че заводите за преработка на отпадъци, в 
които не се извършва под никаква форма възстановяване на топлинна енергия или 
производство на енергия следва да не получават разрешителни;

31. отдава голямо значение на процесите на планиране на европейско равнище. 
Енергийната ефективност следва да получи надлежно внимание в плана за действие 
в областта на енергетиката за периода 2011 –2020 г. Новият европейски план за 
действие за енергийна ефективност следва да бъде представен възможно най-бързо 
и енергийната ефективност следва да получи важна роля в бъдещата пътна карта за 
ниско въглеродна енергийна система и икономика до 2050 г.;

32. изтъква, че, въпреки че енергийното спестяване несъмнено предлага бизнес 
възможности, пазарът на енергийни услуги продължава да е ограничен и в повечето 
държави броят на дружествата в този сектор остава твърде малък. Отбелязва, че 
активните дружества за енергийни услуги могат да стимулират действия и да 
помагат при предоставянето на финансови решения във всички крайни енергийни 
сектори. Счита, че следва да дадем тласък на реновирането и ефективните 
устройства в строителния сектор, че в транспортния сектор ефективните превозни 
средства следва да се използват по оптимален начин и че в промишлеността следва 
да се обърне внимание на големия потенциал на по-ефективните процеси за 
енергийното спестяване ;

33. подчертава факта, че справянето със загубите на (електрическа) енергия при 
преноса по мрежата следва да бъде считано за втори по важност приоритет след 
енергийната ефективност при източника (т.е. при производство на първична 
енергия). Напредването в посока по-децентрализирана система на производство би 
намалило транспортните разстояния и по този начин загубите на енергия при 
преноса;

34. призовава настоятелно (нефто)химическата промишленост на територията на целия 
ЕС да засили възстановяването на енергия при изгаряне във факел;

35. отбелязва, че подобряването на ефективността на ресурсите също ще доведе до 
значителни ползи от гледна точка на енергийната ефективност.
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