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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 енергията от възобновяеми източници не само допринася за 
вземането на мерки по отношение на изменението на климата и увеличава 
енергийната независимост на Европа, но също така предлага значителни 
допълнителни ползи за околната среда чрез намаляването на замърсяването на 
въздуха, генерирането на отпадъци и използването на води, както и други рискове, 
присъщи за други форми на производство на електроенергия;

2. приветства факта, че енергията от възобновяеми източници се развива в държавите 
членки с оглед изпълняване на техните цели за 2020 г., поставени от Директивата на 
ЕС за възобновяемите енергийни източници, и с цел засилване на 
конкурентоспособността на ЕС; призовава Комисията да предложи амбициозна и 
задължителна цел на ЕС до 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми 
източници, за да гарантира приемственост и стабилност;

3. посочва, че задължителните цели за енергия от възобновяеми източници за 2020 г. 
са повишили възприемането на енергията от възобновяеми източници в ЕС и са 
създали стабилен инвестиционен климат, който предоставя на ЕС конкурентно 
предимство в областта на възобновяемите енергийни източници, което значително 
ще допринесе за устойчивия растеж и създаването на работни места;

4. изтъква, че енергийната политика на ЕС трябва да бъде съсредоточена върху 
развитието, разгръщането и разпределението на енергия от възобновяеми 
източници, и че е необходимо да се поставят по-амбициозни енергийни цели за 
държавите членки за 2030 г. и за периода след това, за да се постигне до 2050 г. 
икономика, основана на енергия от възобновяеми източници;

5. обръща внимание на пазарния потенциал за зелени технологии, и подчертава, че 
зелените технологии следва да бъдат видяни като възможност за укрепване на 
промишлеността на ЕС;

6. изразява съгласието си с Комисията, че силният растеж на възобновяемите 
енергийни източници до 2030 г. би могъл да създаде над три милиона работни 
места;

7. изтъква, че енергията от възобновяеми източници не се развива отделно, с цел да се 
насърчи развитието на децентрализирани системи за енергия от възобновяеми 
източници, но също и като част от цялостната енергийна система; отново заявява, че 
са необходими инвестиции от частни и публични източници, като механизма за 
свързване на Европа, за да се финансира развитието на енергийни инфраструктури и 
интелигентни мрежи, основаващи се на информационни и комуникационни 
технологии, така че да се даде възможност енергията от възобновяеми източници да 
бъде включена по-всеобхватно, по по-икономически изгоден начин и по-безопасно 
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в енергийния пазар, и да се подобри стабилността на преносните и 
разпределителните мрежи с оглед запазването на сигурността на доставките; 
подчертава необходимостта от подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) 
като им се осигурят повече възможности при развитието на инфраструктурата;

8. отбелязва, че разнообразни механизми за насърчаване на възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ) гарантират, че различните възможности и технологични модели в 
рамките на държавите членки се вземат под внимание при съставянето на схемите 
за подпомагане, като по този начин се избягват неочакваните печалби чрез 
отразяване на действителните разходи на конкретна технология; приветства 
същевременно инициативата на Комисията за съставяне на насоки относно схемите 
за подпомагане;

9. счита, че преди да се призовава за схема на ЕС за подпомагане, следва да бъде 
направена оценка дали една приложима в целия ЕС система за поощряване на ВЕИ 
би предложила по-ефективна по отношение на разходите рамка за насърчаване на 
възобновяемите източници; признава, че дългосрочната сигурност, включваща цел 
за 2030 г. за енергия от възобновяеми източници, би увеличила инвестициите в 
енергия от възобновяеми източници и намалила рисковете, пред които са изправени 
тези, които инвестират в енергия от възобновяеми източници;

10. отново заявява, че ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент до 2020 г. 
постепенно да се преустанови предоставянето на субсидии за дейности, вредни за 
околната среда, както е посочено в рамките на срещата на високо равнище в Нагоя, 
посветена на биологичното разнообразие, и срещата на високо равнище на Г-20 в 
Питсбърг, в пътната карта на Комисията за ефективно използване на ресурсите в 
Европа и в заключенията на Съвета; подчертава спешната необходимост от 
предприемане на мерки за справяне с вредните за околната среда субсидии в 
областта на енергетиката както на национално равнище, така и на равнище ЕС; 
поради тази причина призовава за координирани действия, насочени към 
установяването и постепенното спиране на всички вредни за околната среда 
субсидии в областта на енерегетиката до 2020 г.;

11. изразява убеждение, че стабилните и дългосрочни политически рамки са от 
съществено значение за намаляване на разходите, причинени от несигурност, и за 
подобряването на достъпа до капитал, като по този начин гарантират на обществото 
икономически ефективен и ефикасен преход;

12. призовава Комисията да използва настоящата икономическа криза като възможност 
за реализиране на инвестиции в сферата на чистите технологии, за да се създава 
заетост и икономически растеж;

13. подчертава значението на гарантирането на дългосрочни стратегии и стимули, и на 
стабилни регулаторни и фискални рамки на национално равнище, за да се осигури 
предвидимост за инвеститорите и да се насърчава ефективно развитието на 
енергията от възобновяеми източници във всяка държава членка;

14. подчертава, че ефективната подкрепа за МСП е ключова за освобождаването на 
потенциала за системи за възобновяема енергия и за постигане на икономика без 
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въглеродни емисии;

15. отбелязва, че секторът на енергията от възобновяеми източници все още не е 
достатъчно силен, за да издържи сам на натиска на пазарните сили и поради тази 
причина счита, че все още е необходима стриктно и прозрачно ръководена 
подкрепа, за да се консолидира секторът и да се предостави възможност на ЕС да 
осъществи своите планове за бъдеще без въглеродни емисии;

16. изразява загриженост във връзка с резките промени в националните механизми за 
подпомагане на енергията от възобновяеми източници, по-специално промените със 
задна дата в или замразяването на подпомагането; призовава държавите членки да 
осигурят стабилни рамки за инвестиции в областта на енергията от възобновяеми 
източници, включително редовен преглед на схемите за подпомагане и 
рационализирани административни процедури;

17. отбелязва нуждата от повече средства за научни изследвания в областта на 
технологии за енергия от възобновяеми източници; подчертава, че технологиите за 
съхранение на енергия са необходими за интегриране на децентрализираните 
възобновяеми енергийни източници в разпределителната мрежа; поддържа 
становището, че трябва да бъдат отделени средства в рамките на програмата 
„Хоризонт 2020“ за финансирането на развитието на технологии за енергия от 
възобновяеми източници; призовава Комисията да изследва задълбочено, заедно с 
Европейската инвестиционна банка и националните обществени институции, 
начините за отпускане на средства в рамките на текущия и бъдещия бюджет на ЕС 
за финансирането на проекти за енергия от възобновяеми източници;

18. отбелязва факта, че засиленото използване на технологии за енергия от 
възобновяеми източници и екологосъобразни технологии не е само въпрос на 
изпълнение на целите за емисии, но също така подобрява енергийната сигурност и 
намалява необходимостта от внос на горива;

19. счита, че трябва да се повиши ефективността на осъществяваните посредством 
съществуващите инструменти целенасочени научни изследвания и развойна 
дейност и изразява загриженост, че такива усилия са били пренебрегвани в някои 
отрасли от сектора на възобновяемата енергия, което е довело до затруднения при 
предлагането на пазара; отбелязва, че научните изследвания, развитието и 
иновациите, съсредоточени върху намаляването на въздействието върху околната 
среда, и върху ефективното използване на отпадъците (включително хранителните 
отпадъци и остатъците, възстановени от морската среда) за производството на 
електроенергия, газ и топлинна енергия, могат да бъдат важни от гледна точка на 
постигането на енергийните цели и целите за ефективно използване на ресурсите, 
при условие че се спазват стандартите за енергийна ефективност, посочени в 
Рамковата директива за отпадъците, и на целта за справяне с енергийната бедност; 
отбелязва също така, че транспортният сектор е изключително голям потребител на 
изкопаеми горива, и съответно научните изследвания, посветени на начини за 
подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2 в 
сектора на транспорта, ще имат благоприятно въздействие;

20. обръща внимание на факта, че много може да бъде постигнато като се използват 
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съществуващите технологии, увеличава се енергийната ефективност и се заменят 
остарели технологии за производство на електроенергия с по-нови и по-малко 
замърсяващи технологии;

21. подчертава необходимостта от дългосрочна устойчивост при употребата на биомаса 
и биогорива, по-конкретно по отношение на причиняваните от тях реални 
последици за климата и тяхното пряко и косвено въздействие върху биологичното 
разнообразие;

22. отбелязва колко е важно да се гарантира, че цените, както за битовите, така и за 
промишлените потребители, продължават да бъдат достъпни и конкурентоспособни 
в международен мащаб;

23. призовава бюджетния орган да предостави на Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (ACER) необходимите средства за изпълнение на нейните 
задължения и за постигане на целите, заложени в Регламента относно интегритета, 
прозрачността и ефективността на пазара за търговия на едро с енергия; отбелязва, 
че това е необходимо, за да се изгради цялостен интегриран и прозрачен вътрешен 
пазар на електроенергия и газ до 2014 г.
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