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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност
(2011/2095(INI))

Европейският парламент,

– 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 придружаващите го работни документи (SEC(2011)0288) и 
(SEC(2011)0289),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Анализ на възможните 
варианти след намаляването с 20 % на емисиите на парникови газове и оценка на 
опасността от изместване на въглеродни емисии“ (COM(2010)0265), и 
придружаващия го документ (SEC(2010)0650),

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

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

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

А. като взе предвид, че Европейският парламент и Европейският съвет са заявили 
своята амбиция да осигурят намаление от 80—95 % на емисиите на парникови 
газове в срок до 2050 г.;

Б. като има предвид, че Европейският съюз трябва да съгласува конкретни цели за 
намаление на емисиите с цел да осигури основата и рамката за необходимите 
законодателни актове и други мерки;

В. като има предвид, че за да прави дългосрочни инвестиции, промишленият сектор 
трябва да разполага с ясна информация за стратегията на Европа за постигане на 
ниска въглеродна интензивност; 

1. отчита ползите за държавите-членки от развитието на икономика с ниска 
въглеродна интензивност; ето защо подкрепя Пътната карта на Комисията за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност, както и нейната програма, конкретните основни етапи за 
намаляването в национален мащаб на емисиите с 40 %, 60 % и 80 % съответно в 
срок до 2030 г., 2040 г. и 2050 г. и референтните стойности за специфичните за 
отделните отрасли етапи като основа за предлагането на законодателни и други 
инициативи в рамките на икономическата политика и политиката в областта на 
климата;
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2. приканва Комисията да предложи в рамките на идните две години необходимите 
мерки за постигане на целите за 2030 г., като вземе предвид специфичния капацитет 
и потенциал на отделните страни, както и напредъка в международен мащаб в 
рамките на борбата срещу изменението на климата;

Международно измерение

3. отбелязва, че в световен мащаб разработването и прилагането на нисковъглеродни 
технологии се развиват с ускорени темпове и че бъдещата конкурентоспособност на 
Европа ще зависи от повишаването на нивата на нейните инвестиции, които като 
дял от БВП понастоящем са много по-ниски в сравнение със страни като Китай; 

Схема за търговия с емисии 

4. счита, че схемата на ЕС за търговия с емисии е основният инструмент за намаляване 
на емисиите на промишления сектор и за насърчаване на инвестициите в 
нисковъглеродни технологии, но отчита също така, че цената на въглерода е много 
по-ниска от първоначално предвидената и не осигурява необходимия стимул за 
инвестициите;

5. отбелязва, че наличието на огромен излишък от квоти, с които разполагат 
дружествата, както и очакваните допълнителни подобрения по отношение на 
енергийната ефективност означават, че няма да има значително повишаване на 
цените на въглерода, освен ако не се извършат реформи;

6. призовава Комисията да приеме мерки за коригиране на недостатъците на схемата 
за търговия с емисии, за да може тя да функционира съгласно първоначално 
предвиденото, по-специално като предприеме следните стъпки преди края на 2012 
г.:

а) пренастройване на схемата за търговия с емисии преди началото на третата фаза 
чрез заделяне на квоти, за да се появи отново недостиг, като по този начин се 
предостави възможност за постигане на първоначалната цел да се стимулират 
инвестициите в нисковъглеродни технологии и мерките за енергийна ефективност, 
и впоследствие предлагане на законодателен акт за премахване на тези квоти;

б) предлагане на законодателство преди края на 2013 г. за изменение във възможно 
най-ранен срок на изискването за ежегодно линейно намаление от 1,74 %, с цел да 
се въведе нова стойност, която да е достатъчна за изпълнението на изискванията на 
целта за намаляване на емисиите на CO2 в срок до 2050 г.;

в) предлагане на законодателство за установяване във възможно най-кратък срок на 
резервна цена за предлагането на квотите на търг;

Изместване на въглеродните емисии

7. призовава Комисията да публикува подробна информация за действителния принос 
на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 от 1990 г. насам, като се вземе предвид 
потреблението в ЕС на продукти, произведени другаде;
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8. призовава Комисията да изготви анализ за секторите, в които безплатно раздадените 
квоти не предотвратяват изтичането на въглерод, и препоръчва Комисията да излезе 
с предложения за мерки за гранични адаптивни мерки, изискващи от вносителите на 
продукти в тези сектори да закупуват квоти, съответстващи на изискваните ако 
продуктите са произведени в ЕС;

Енергийна ефективност

9. призовава за ускоряване на работата по Директивата за екодизайна (2009/125/EО), 
за определяне на мерки за прилагане, близки до равнището на най-добрите 
резултати, и за определяне на минимални изисквания за неелектрически продукти;

Възобновяема енергия

10. призовава Комисията да насърчава устойчивото производство на биомаса; настоява, 
че постигането на целта на ЕС за използването на биогорива не трябва да води до 
изпускане на несъразмерни количества парникови газове;

Научни изследвания

11. призовава Комисията да гарантира, че „Хоризонт 2020“ отдава предимство на 
потребността от разработване на нисковъглеродни технологии, които да повишат 
конкурентоспособността на ЕС;

Улавяне и съхранение на въглероден диоксид

12. признава важността на прилагането на технологиите за улавяне и съхранение на 
въглероден диоксид за постигането на целите за намаляване на въглеродните 
емисии с възможно най-малко разходи и допуска, че е вероятно процедурните 
забавяния, недостигът на средства и липсата на ангажимент от страна на някои 
държави-членки да осуетят постигането на амбицията на Европейския съвет за 12 
действащи демонстрационни проекта в областта на улавянето и съхранението на 
въглероден диоксид до 2015 г.; призовава Комисията да публикува План за действие 
в областта на улавянето и съхранението на въглероден диоксид;

Национални и секторни пътни карти

13. приветства изготвените от някои държави-членки стратегии за ниска въглеродна 
интензивност, но призовава всички да изготвят такива не по-късно от юли 2013 г.; 
настоява, че Комисията следва да въведе законодателни предложения, с които да 
изисква изготвянето им, ако до края на 2012 г. не всички държави-членки са поели 
такъв ангажимент;

14. призовава съответните групи в промишлеността да изготвят секторни пътни карти, 
които ще определят начина, по който целите за ниска въглеродна интензивност 
могат да бъдат постигнати най-добре, включително равнищата на необходимите 
инвестиции и източниците на финансиране, които следва да бъдат използвани;

Производство на електроенергия 
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15. настоява на необходимостта от избягване на риска от масивно блокиране на 
въглеродните емисии; призовава Комисията да изготви предложение за 
законодателен акт преди края на 2013 г., което ще даде ясен дългосрочен сигнал на 
инвеститорите, като постанови, че считано от 2015 г. нови производствени
източници на електроенергия, които изпускат повече от 100g CO2/kWh, няма да 
получават разрешение за експлоатация за повече от десет години, освен ако не са 
предназначени само за експлоатация в пикови часове и времето, в което 
функционират, не е ограничено до общо 10 % годишно;

Промишленост

16. настоява, че подкрепата на ЕС за екологичната икономика следва да признава 
важността на инвестициите от страна на съществуващите промишлени отрасли, с 
които се насърчава значително намаляване на използването на ресурсите и 
емисиите на CO2;

Транспорт

17. приветства надминалия очакванията напредък на автомобилните производители за 
намаляване на емисиите на CO2 от леките автомобили от 2007 г. насам и подчертава 
значението, което има ускоряването на по-нататъшните подобрения за горивна 
ефективност; посочва, че при подготовката за предстоящия преглед Комисията 
следва да предложи начини, за да се гарантира, че средните емисии на CO2 от нови 
автомобили отговарят на съгласуваната цел за 2020 г. за не повече от 95g/km и до 
2025 г. не надвишават 70g/km;

Селско стопанство

18. призовава Комисията да предложи специфични мерки за намаляване на емисиите на 
парникови газове и да насърчава спечелената ефективност от използването на 
земеделска земя;

Финансиране

19. подкрепя предложенията на Комисията многогодишната финансова рамка 2014-
2020 г. да предоставя специално финансиране за увеличаване на инвестициите и 
насърчаване на разработването и прилагането на нисковъглеродни технологии; 
подкрепя намерението за интегриране на свързано с климата финансиране, 
възлизащо на 20 % от общата МФР, и настоява да се предвиди ефективен контрол в 
тази насока; 

Допълнителни мерки

20. призовава Комисията да излезе преди края на 2012 г. с амбициозни предложения за 
намаляване на емисиите на метанови и флуорирани газове;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Равнищата на инвестициите трябва да се увеличат значително, ако Европа иска да 
осигури бъдещето на своята промишленост. Секторът на електропроизводството по-
конкретно трябва да вземе решения за електроцентралите, които се очаква да бъдат в 
употреба в следващите 30-40 години, и се нуждае от най-високата възможна степен на 
яснота и сигурност. Одобряването на Пътната карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност на Европейската 
комисия като основа за провеждането на политика ще спомогне за това. Тя ще създаде 
рамката за нови законодателни актове и други мерки, които ще формират естеството на 
инвестициите.
От основно значение за постигане на изискванията й ще бъде да се гарантира, че 
Схемата за търговия с емисии (СТЕ) дава сигналите за инвеститорите, към които е 
насочена. Механизмът на ценообразуването на СТЕ се очакваше да даде на 
промишлеността необходимия стимул за насърчаване на инвестициите, който може да 
осигури намаляване на емисиите на CO2 с възможно най-малко разходи. Но сега има 
излишък на емисии, който намали тяхната цена до такава степен, че тя не прави почти 
нищо, за да формира инвестиции. Ако не се предприемат действия за коригиране на 
механизма, има вероятност цените да се възстановят до равнищата, предвидени при 
одобряването на законодателния акт. Ние трябва да „поправим“ СТЕ. 

За да се борим с глобалното затопляне, емисиите на CO2 трябва да се намалят в 
световен мащаб. Последните показатели не са окуражаващи; емисиите са се покачили с 
6 процента през 2010 г. CO2 се натрупва в атмосферата с ускорени темпове. 
Неотдавнашна оценка от учени, които първоначално бяха изразили съмнения в 
доказателствата за наличието на глобално затопляне, стига до заключението, че 
температурите наистина се покачват с темпове, много близки до прогнозираните от 
Междуправителствения комитет на ООН по изменение на климата. Държавите-членки 
на ЕС бяха сред първите индустриализирани в света и увеличили своето потребление 
на изкопаеми горива; сега имаме отговорността да играем водеща роля в намаляването 
на своите емисии на CO2.

Някои се опасяват, че приемането на пътната карта, с кривата на намаляване на 
емисиите и основните етапи, предлагани в нея, ще намали европейската 
конкурентоспособност, и то без да донесе големи ползи. Понастоящем ЕС е отговорен
само за 11 % от емисиите на CO2 в световен мащаб и действията само от наша страна 
няма да променят процеса на затопляне. Докладчикът обаче твърди, че инвестициите в 
развитието на икономика с ниска въглеродна интензивност ще укрепи конкурентната 
позиция на Европа, а няма да я отслаби; всъщност докладчикът смята, че инвестициите 
са съществени за нашата защита. Често се изтъква, че Китай все още има 70 % 
зависимост от въглищата като източник на електроенергия, но страната също така 
разработва най-много възобновяеми енергийни източници и атомна енергия в света. 
Нейният текущ петгодишен план отдава предимство на нисковъглеродните „зелени“ 
инвестиции, и то в мащаб, който многократно надвишава европейските. Неотложно 
трябва да подкрепим печелившите технологии и да инвестираме в процесите, които 
използват енергия и ресурси по много по-ефективен начин. 

Положителният пример за поставянето на амбициозни цели се доказва нагледно с 
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бързия успех, постигнат в последните години в намаляването на емисиите на CO2 от 
нови леки автомобили. Увеличаването на тяхната горивна ефективност помага за 
компенсиране на водачите за покачването на цените на горивото и, противно на 
твърденията от времето, когато бяха изготвени предложенията за законодателни актове 
на ЕС, средните цени на новите автомобили са паднали в реално изражение. Бихме 
могли да разгледаме също инвестициите на дружества като Ролс Ройс в разработването 
на самолетни двигатели с по-голяма горивна ефективност. Несъмнено е, че амбицията 
на Европа трябва да бъде създаването на високотехнологична и разполагаща с 
висококвалифицирана работна ръка авангардна промишленост, която използва по-
малко ресурси и отделя по-ниски емисии на CO2 при производството на продукти. 
Стремежът ни е да се създаде действителна „зелена“ икономика.
Някои сектори с висока енергийна интензивност изразиха своите опасения относно 
заплахата от изместването на въглеродни емисии и от преместването на предприятията 
извън Европа с цел да се избегнат високите разходи, произтичащи от мерките за 
намаляване на емисиите на CO2. Подобни тенденции със сигурност не биха се отразили 
добре на европейската икономика и не биха допринесли за намаляването на емисиите 
на парникови газове в световен мащаб. Ако се докаже наличието на такива случаи, 
следва да се предприемат мерки за защита или обезщетяване на съответните сектори. 
Фактите обаче подсказват, че тази заплаха е значително преувеличена. Би трябвало да 
подхождаме внимателно към представителите на промишления сектор, които се 
опитват да обосноват исканията си за подпомагане с аргументи, които е възможно да 
бъдат фалшиви.

Ако Европа не осъзнае спешния характер на ситуацията, тя рискува да не бъде в 
състояние да поддържа конкурентоспособността на своята икономика. Вземането на 
решения в много случаи е прекалено бавно, дори склеротично. Необходими са по-
малко думи и повече резултати. Ето една илюстрация на този проблем: през март 2007 
г. Европейският съвет взе решение, че в срок до 2015 г. трябва да бъдат пуснати в ход 
до 12 демонстрационни проекта в областта на улавянето и съхранението на въглероден 
диоксид. Пет години по-късно, към момента на представянето на настоящия доклад на 
Парламента, ние все още не сме определили мястото дори само за едно от 
демонстрационните съоръжения, които възнамеряваме да подкрепяме финансово, да не 
говорим за организирането на търгове за възлагане на поръчките. Сравнението с 
преобразуванията, които Китай е постигнал в рамките на подобен петгодишен период, 
не представя Европа в добра светлина. 

За да не изостане Европейският съюз, са необходими решителни действия. Приемането 
на пътна карта и определянето на амбициозни цели за развитието на икономика с ниска 
въглеродна интензивност предлагат възможност за стимулиране на напредъка.

Бележки
Съдържанието на проектодоклада се определя от ограниченията за дължина на текста, 
налагани от Парламента.  Докладчикът възнамерява да допълни съдържащите се в 
доклада предложения чрез значителен брой изменения. 
Докладчикът разгледа с интерес многобройните предложения от страна на неговите 
колеги в Европейския парламент, на представителите на организации, сред които са 
Amcham, Business Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement Industries, CEPI, Client Earth, 
ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, European Association of Aluminium, Европейски 
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икономически и социален комитет, Europia, EWEA, First Solar, GIE, Globe International, 
LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, 
T&E и WWF, на представителите на френското, нидерландското, датското и 
британското правителство, както и на проф. Michael Grubb, Michela Beltracchi, Poppy 
Kalesi и Nick Campbell. Той изразява специална благодарност на Sarah Deblock, Roger 
Chadwick и Edwin Koekkoek за техните напътствия. 

Докладчикът носи цялата отговорност за предложенията, които е избрал да включи в 
своя проектодоклад.


