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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно анализа на възможните варианти след намаляването с 20% на емисиите 
на парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии
(2011/2012(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Анализ на възможните варианти след 
намаляването с 20 % на емисиите на парникови газове и оценка на опасността от 
изместване на въглеродни емисии“ (COM(2010)265) и придружаващия го документ 
(SEC(2010)0650), 

– като взе предвид пакета от мерки на ЕС относно климата и енергетиката,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно изменението на климата, по-
специално своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно конференцията за 
изменението на климата в Канкун (COP16)1,

– като взе предвид член 48 и член 50 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че целта на ЕС по отношение на климата е да ограничи 
изменението на климата до 2°C над прединдустриалното равнище; като има 
предвид, че пакетът от мерки относно климата, приет през декември 2008 г., е 
първата крачка в посока гарантиране действия на ЕС в съответствие с тази цел; като 
има предвид, че държавите, на които се падат около 80% от емисиите в световен 
мащаб, поеха ангажимент да намалят емисиите, въпреки че страните по Рамковата 
конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) признаха в 
Канкун, че настоящите ангажименти са недостатъчни, за да бъде постигната целта 
за 2°C,

Б. като има предвид, че според Европейската агенция за околната среда през 2009 г. 
емисиите на парникови газове на ЕС са били със 17.3% по-ниски отколкото през 
1990 г.,

В. като има предвид, че за постигане на целта за 2°C вероятно ще бъде необходимо 
въглеродните емисии в световен мащаб за периода между 2005 – 2050 г. да бъдат в 
размер на около 800 милиарда тона CO2; като има предвид, че делът на ЕС от 
световното население през 2050 г. се предвижда да бъде 5.7%,

Г. като има предвид, че поради икономическата криза емисиите от секторите, 
участващи в схемата за търговия с емисии (СТЕ) в ЕС, до момента са значително 
по-ниски от прогнозираните и остават под равнищата на първоначалното 

                                               
1 Приети текстове, P6 TA(2010)0442.
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разпределение,

Д. като има предвид, че по-ниската цена на въглеродния диоксид ще има значително 
въздействие върху решенията за инвестиции и ще намали приходите от търговете за 
квоти за финансиране на действия в областта на климата в ЕС и в развиващите се 
страни,

Е. като има предвид, че според Комисията увеличаването на усилията за намаляване на 
емисиите с 30% при положение, че останалите държави запазят по-малко 
амбициозните си ангажименти, би имало ограничено допълнително въздействие 
върху енергоемките отрасли в ЕС докато специалните мерки по отношение на тези 
отрасли остават в сила,

1. приветства съобщението на Комисията, което показва, че завишаването на целта до 
намаляване на емисиите с 30% е технически осъществимо и икономически 
поносимо;

2. призовава Комисията да представи предложения за преминаване към цел за 
намаляване на емисиите на парникови газове с 30% до 2020 г. възможно най-скоро, 
и не по-късно от края на 2011 г.;

Анализ на целта за намаляване с 20 % на емисиите от днешна гледна точка

3. подчертава, че според изследванията в областта на климата ограничаването на 
изменението на климата до средно 2°C не гарантира избягването на неблагоприятно 
въздействие върху климата, но надхвърлянето на разлика от 2°C вероятно ще 
умножи неблагоприятното въздействие и ще повиши вероятността от достигане на 
критично състояние в много отношения, при което равнището на температурата 
започват да предизвикват освобождаването на естествено уловен въглероден 
диоксид от резервоари за въглерод като горите и вечните ледове и ще ограничи 
способността на природата да поглъща въглероден диоксид в океаните; 

4. припомня, че според Международната експертна група по изменение на климата 
(IPCC 4AR) за да има вероятност от 50% за ограничаване на изменението на 
климата до 2°C, индустриализираните държави трябва да намалят своите емисии с 
25-40% до 2020 г.; посочва, че настоящата цел на ЕС за намаляване на емисиите не 
съответства с неговата цел за изменение от 2°C; 

5. отбелязва, че Европейският съвет призна, че е необходимо по-нататъшно 
намаляване на емисиите с около 85-90% до 2050 г. в сравнение с равнищата от 1990 
г.; посочва, че спазването на линейна траектория между 2009 и 2050 г. би 
означавало цел за 2020 г. от порядъка на 34-38% в сравнение с равнищата от 1990 г.; 

6. отново заявява, че кумулативните емисии са от решаващо значение са климатичната 
система; отбелязва, че дори и с програма за намаляване с 30% до 2020 г., с 55% до 
2030 г., със 75% до 2040 г. и с 90% до 2050 г. на ЕС все още ще се падат около 
двойно повече емисии на глава от населението спрямо въглеродния бюджет, 
съвместим с целта за 2°C, както и че забавянето на намаляването на емисиите 
значително увеличава кумулативния дял;
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7. подчертава, че отлагането на действията в областта на климата ще доведе до по-
високи разходи за постигането на целта за 2050 г. поради изтичане на инвестиции 
към капиталови ценни книжа, свързани с интензивно отделяне на въглероден 
диоксид, и по-бавното напредване на технологиите; 

8. посочва, че според анализите на Комисията излишъкът от квоти в СТЕ ще се 
равнява на отложени за по-късен период квоти и неизползвани международни 
кредити в размер на около 2.4 милиарда през 2020 г.;

9. признава, че инвестициите в зелени технологии зависят в голяма степен от 
индикациите за цените, които дава пазарът на въглеродни емисии, и поради това 
стига до заключението, че съгласно настоящата цел за намаление на емисиите с 20% 
СТЕ ще играе силно ограничена роля като стимул за намаляване на емисиите и 
разгръщането на технологии за ниски емисии в секторите, които включва; 

10. отбелязва, че поради излишъка и ниската цена на въглеродните емисии търговете за 
квоти също няма да мобилизират ресурси за инвестиции в областта на климата, 
каквито се очакваха;

Варианти и инструменти за преминаване отвъд целта за намаляване на емисиите 
с 20%

11. припомня, че според анализите на Комисията преминаването към цел за 30% 
намаляване на емисиите с усилия за 25% във вътрешен план за момента 
представлява нарастване с 11 милиарда евро спрямо прогнозите от 2008 г. за 
абсолютната стойност на разходите за пакета от мерки в областта на климата и 
енергетиката до 2020 г.; отбелязва оценката на Комисията, че това ще повиши 
цената на въглеродните емисии до около 30 евро за тон CO2, т.е. близо до 
равнището, определено като необходимо за постигане на целта от 20% през 2008 г.;

12. подкрепя анализа на Комисията, според който икономически ефективното 
разпределяне на допълнителните усилия между участващите в ЕТС отрасли и 
останалите отрасли остава в същия вид, в който присъства в пакета от мерки в 
областта на климата;

13. изразява съгласие с анализа на Комисията, според който преминаването към цел от 
30% намаляване на емисиите с икономическо ефективно разпределяне на усилията 
между участващите в СТЕ отрасли и останалите отрасли, както и 25% вътрешни 
усилия (останалите чрез компенсации) би означавало намаляване на горната 
граница за СТЕ с 1.4 милиарда квоти; 

14. отбелязва възможността за осъществяване на промяната в СТЕ чрез отмяна на 
квоти, вече определени за продажба на търг; счита обаче, че всички отрасли следва 
да дадат своя принос; 

15. признава, че някои от най-ефективните в икономическо отношение възможности за 
намаляване на емисиите са в държавите-членки, които в момента са под средното за 
ЕС равнище за БВП на глава от населението, както и че вероятно ще бъде 
необходима държавна намеса за улесняване на финансирането на първоначалните 
инвестиции, за да се постигне намаляване в секторите извън СТЕ; подчертава 
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необходимостта от преразглеждане на финансовите механизми на ЕС, за да се 
предизвика икономически ефективно намаляване на емисиите на парникови газове в 
ЕС; 

16. изразява съжаление относно липсата на мерки за оползотворяване на отрицателните 
разходи на потенциала за намаляването на емисиите на парникови газове под 
формата на ефективно използване на енергията и ресурсите; призовава за стриктно 
спазване на принципа за най-малко разходи през жизнения цикъл при прилагането 
на мерки в рамките на Директивата за екодизайна, както и Комисията да 
преразгледа методологията и да обмисли привеждането й в съответствие с 
максималистичния („top-runner“) подход; 

17. призовава за специфични цели за земеползване, промени в земеползването и 
горското стопанство в ЕС (LULUCF), които да гарантират постоянния характер и 
екологосъобразността на приноса на сектора към намаляването на емисиите, както и 
точен мониторинг и счетоводство; 

18. повтаря, че целите на ЕС за намаляване на емисиите трябва да бъдат постигнати 
предимно в рамките на ЕС; припомня, че използването на международни 
компенсации замества инвестирането в икономиката на ЕС и забавя вътрешните 
намаления в рамките на ЕС; 

Допълнителни ползи и въздействие

19. изразява убеждение, че предимството на по-ранното действие допринася за 
значителни дългосрочни ползи за конкурентоспособността на Европа чрез 
поддържане на силна позиция на бързоразвиващия се световен пазар на чисти 
технологии; 

20. счита, че преминаването към цел по отношение на климата от 30 % за 2020 г. би 
възстановило стимулите за новаторство, които бяха изгубени с облекчаването на 
целта от 20 %;

21. отбелязва, че в европейските еко-индустрии са заети приблизително 3,4 милиона 
души (еквивалент на пълно работно време), цифра, десет пъти по-висока от тази за 
пряката заетост в сектора на стоманата в ЕС през 2007 г.; посочва, че съгласно 
неотдавнашни проучвания увеличаването на целта на ЕС по отношение на климата 
до 30 % може да създаде до 6 милиона допълнителни работни места в Европа;

22. счита, че макар преминаването към по-амбициозна цел по отношение на климата да 
има предимно положително въздействие върху създаването на работни места, 
следва да се предприемат мерки за улесняване на структурните промени и 
преквалификацията на работната сила в общностите с мащабни загуби на 
високовъглеродна заетост и да се гарантира, че новите сектори на растеж имат 
достатъчен достъп до подходящо квалифицирани работници;

23. подчертава размера на допълнителните ползи, свързани с подобряването на 
качеството на въздуха, оценявани от Комисията на стойност между 6,3 милиарда 
евро и 22 милиарда евро годишно през 2020 г., без да се смятат допълнителните 
ползи, свързани с намалените разходи поради заболеваемост; отбелязва, че съгласно 
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допълващи анализи, допълнителните ползи във връзка със здравето и замърсяването 
на въздуха от преминаване към цел от 30 % нарастват до стойност между 6,3 и 35,8 
милиарда евро, като по-високите стойности се постигат, ако усилията за намаляване 
се полагат във вътрешен план; 

24. отбелязва анализа на Комисията, според който постигането на целта за намаляване 
на емисиите с 30 % ще намали вноса на петрол и газ с 40 милиарда евро през 2020 г. 
при допускане за цена на петрола 88 USD за барел през 2020 г.; счита, че това 
допускане за цената на петрола е вероятно да се окаже много консервативно, тъй 
като Международната агенция по енергетика предсказва цена на петрола от 108 
USD до 2020 г., което би увеличило предвидените ползи от по-малък внос на 
енергия с над 20 %; 

25. подчертава, че допълнителните ползи от намаляване на емисиите възникват само 
ако това намаляване е постигнато в рамките на ЕС и когато се сериозно се набляга 
на повишаването на инвестициите в енергийна ефективност; 

26. заключава, че увеличаването на целта до 30 % носи повече ползи отколкото разходи 
за гражданите на ЕС и че вътрешното постигане на целите за намаляване на 
емисиите би донесло най-голяма обща полза;

Оценка на риска от изместване на въглеродните емисии

27. отбелязва, че има вероятност в края на втория период на СТЕ през 2012 г. 
енергоемките отрасли да се окажат с много голямо количество неизползвани 
безплатно раздадени квоти, които могат да бъдат прехвърлени в периода 2013—
2020 г., което ще ги постави в сравнително по-добра позиция при международната 
конкуренция в сравнение с 2008 г.; 

28. отбелязва, че инсталациите, представляващи огромното мнозинство от емисиите 
извън сектора на електропроизводството, обхванати от СТЕ, са получили безплатни 
квоти до определен предел за всеки продукт на основата на високите равнища на 
производство преди рецесията за целия период до 2020 г.; 

29. остава загрижен, че големият потенциал за непредвидени печалби може да навреди 
на приемането от обществеността на политиката на ЕС в сферата на климата, и 
посочва липсата на доказателства за каквото и да било преместване на 
производство; 

30. съгласява се с анализа на Комисията, че мерките за приложимо на границите 
коригиране или за включване на вноса в СТЕ би следвало да се съчетаят с цялостно 
отдаване на търг за засегнатите сектори; счита, че подобна система може да се 
предвиди специално за някои стандартизирани стоки, като например стомана или 
цимент и електроенергия;

31. подкрепя прилагането на по-целенасочен подход към всяко използване на 
компенсации и ограничаването на използването на кредити по МЧР, генерирани в 
енергоемки отрасли в държави, които не принадлежат към групата на най-слабо 
развитите страни, отначало чрез мерки като прилагането на умножител, например 
като се изисква отстъпване на два кредита по МЧР за емитиран тон по СТЕ; 
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32. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение
Заплахата за човечеството, създадена от изменението на климата, не намалява и 
последиците от затоплянето с 2°C са доста по-лоши от очакваното. Макар да не е 
възможно да се докаже връзката между екстремните климатични явления и глобалното 
затопляне, много вероятно е изменението на климата да изостря честотата и 
интензивността на тези екстремни явления. 

Неспособността на международната общност да постигне всеобхватно и обвързващо 
международно споразумение за климата в Копенхаген не означава, че държавите не 
предприемат действия. Резултатите от срещата в Канкун доказват, че държавите 
предприемат действия и преговорите получават нова динамика. Понастоящем Европа е 
17,3 % под въглеродните си емисии за 1990 г.1  Европейската агенция за околната среда 
очаква емисиите да се стабилизират под равнищата от 2008 г. дори и при икономическо 
възстановяване и без по-нататъшни мерки.2  

Европейските страни са изправени пред критичен избор, от който зависи запазването на 
тяхното бъдещо благосъстояние и сигурност.  Преминаването към вътрешна цел за 
намаляване на емисиите на парникови газове, съответстващо на целите на ЕС в 
областта на климата, може да се комбинира с по-добро здраве на икономиката, 
увеличаване на „зелените“ работни места и новаторството.

Ефективност на СТЕ на ЕС
Ако не се намали значително ограничението, Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ 
на ЕС) е заплашена от това да стане ненужна при стимулирането на инвестиции в 
„зелени“ технологии и новаторство. Анализ на Комисията3 показва, че извън целта по 
отношение на климата от 20 % излишъкът от квоти в СТЕ ще отговаря на около 2,4 
милиарда резерв от квоти и неизползвани международни кредити през 2020 г. Този 
излишък води до неефикасен ценови сигнал и също така значително намалява 
приходите от търгове, които биха могли да се използват за стимулиране на климатични 
технологии и инвестиции в енергоспестяване, като това би създало милиони 
допълнителни работни места.

Предложението на докладчика
В тази светлина докладчикът призовава Комисията да представи предложения за 
увеличаване на амбициите на Европа по отношение на климата и преминаване към цел 
за намаляване на парниковите газове с 30 % до 2020 г. възможно най-скоро и в най-
неблагоприятния случай до края на 2011 г. 

Според докладчика предложеният подход е доста умерен. Докладчикът счита, че 
преминаване към цел за намаляване на парниковите газове с 40 % би било по-уместно 

                                               
1 EАОС, октомври  2010 г.
2 COM(2010) 569 окончателен, „Напредъкът за постигане на целите по Протокола от Киото“, стр. 5
3 SEC (2010) 650, стр. 34.
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от гледна точка на науката и целта за поддържане на изменението на климата в рамките 
на 2°C, даже не 1,5°C — цел, която също е призната по РКОНИК. Докладчикът също се 
въздържа да призовава за изцяло вътрешно постигане на целта на ЕС по отношение на 
климата, макар това да би увеличило ползите за европейските граждани чрез 
подобряване качеството на въздуха в Европа и да би стимулирало инвестициите в 
икономиката на ЕС.


