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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

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

1. подчертава, че икономическата криза доведе до огромно свиване на капацитетите 
за индустриално производство, спад в икономическия растеж и освобождаване на 
работна ръка; посочва, че на всяка загуба по отношение на БВП трябва да се гледа 
като на разход сам по себе си, който застрашава потенциала за инвестиции на 
съответния отрасъл; призовава да не се прави общото заключение, че 
икономическата криза е направила намаляването на емисиите по-евтино;

2. отбелязва, че съгласно информацията, получена от различни промишлени сектори, 
налице са ясни индикации, че съществуващите разпоредби на ЕС в рамките на 
политиката в областта на климата, като например схемата за търговия с емисии 
(СТЕ), вече водят до преместване на производството и изразява загриженост, че по-
високите цени на въглеродния диоксид ща изострят тази тенденция;

3. изразява съгласие с предположението на Комисията и на Международната агенция 
по енергетика, че отлагането на инвестициите в енергийни технологии с ниски 
въглеродни емисии ще доведе до по-високи разходи на по-късен етап; счита, че ако 
трябва да бъде постигната дългосрочната цел за 2050 г., потвърдена отново от 
Европейския съвет на 4 февруари 2011 г., ЕС ще трябва да ускори усилията си, след 
като постигне намаление на емисиите с 20% през 2020 г.; поради това приветства 
намерението на Комисията да очертае насоки, чиято цел е да се постигнат 
дългосрочните цели по най-ефективния в икономическо отношение начин;

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за намаляване на енергопотреблението с 20% в сравнение с 
плановете за 2020 г., което се дължи на липсата на ангажимент и амбиция от страна 
на държавите-членки; 

5. приветства факта, че ЕС е на път да постигне целите си за 2020 г. по отношение на 
възобновяемите източници на енергия; 

6. подчертава важната роля на интелигентните мрежи и интелигентните измервателни 
уреди за интегриране на електрическата енергия от възобновяеми източници; 
приветства дейността на работната група за интелигентните измервателни уреди и 
изисква от Комисията да представи няколко препоръки възможно най-скоро; 

7. отбелязва, че ускоряването на процедурите за издаване на разрешителни за нови 
инфраструктурни проекти е предварително условие ,за да може европейските цели 
в областта на енергетиката и климата да бъдат постигнати в съответствие с 
графика;
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8. посочва, че целта за разходи за научноизследователска дейност в размер на 3% от 
БВП се състои от дял на разходите на частния (2%) и на публичния сектор (1%); 
отбелязва, че все още съществуват специфични проблеми при постигането на целта 
за 3%, по-специално в областта на разходите за научноизследователска дейност на 
частния сектор; посочва, че липсата на ангажимент в областта на финансирането на 
научноизследователската дейност възпрепятства разработването на благоприятни 
за климата технологии;

9. изразява съжаление относно факта, че чрез субсидиране на цените на енергията и 
неприлагане на ограничения или квоти за емисиите на CO2 определени държави 
придобиват относителни предимства; подчертава, че тъй като техните емисии на 
CO2 са неограничени и по тази причина по-евтини, тези държави може да са 
склонни в по-малка степен да се присъединят към многостранно споразумение 
относно изменението на климата;

Възможности и инструменти за преминаване отвъд целта за 20%

10. призовава за прилагането на общ принцип, според който най-ефективните в 
икономическо отношение мерки за намаляване на емисиите следва да бъдат 
предприети преди всички останали; 

11. призовава енергийната ефективност да бъде един от приоритетите при бъдещи 
мерки в рамките на политиката в областта на климата; признава, че постигането на 
целта на ЕС в областта на енергийната ефективност от 20% до 2020 г. ще позволи 
на ЕС да изпълни ангажиментите си за намаляване на емисиите с 20% или повече 
до 2020 г.; счита, че според оценката на въздействието, извършена от Комисията, 
това равнище на намаляване ще остане в рамките на икономически ефективната 
стратегия за постигане на дългосрочната цел за намаляване на емисиите с 80-95%; 

12. призовава Комисията да предприеме необходимите действия, за да гарантира, че 
държавите-членки изпълняват изцяло своите ангажименти в областта на 
енергоспестяването, като това става или чрез въвеждането на изискването, че 
националните планове за действие в областта на енергийната ефективност трябва 
да бъдат одобрени от Комисията, или чрез други мерки;

13. подчертава, че в много области енергоспестяването и енергийната ефективност 
предлагат най-ефективния в икономическо отношение потенциал за допълнително 
намаляване; насочва вниманието към неизползвания потенциал в области като 
енергийната ефективност на сградите, по-специално съществуващите сгради, 
транспортния сектор, възлагането на обществени поръчки и производството, 
преобразуването и преноса на енергия, включително централното отопление; 
отново заявява, че предприемането на конкретни мерки в тези области е от основно 
значение за насочването на вниманието към съответните предложения, включени в 
доклада „Bendtsen“; настоятелно призовава за прилагането на мерки за 
енергоспестяване преди всичко на национално, регионално и местно равнище; 

14. отбелязва, че Комисията установи необходимост от инвестиции в размер на 1 



PA\858223BG.doc 5/7 PE458.835v01-00

BG

трилион евро за модернизиране на енергийната инфраструктура в ЕС до 2020 г., 
като финансирането трябва да бъде осигурено основно посредством енергийните 
тарифи; призовава тези инвестиции да бъдат извършени с оглед както на 
завършването на взаимосвързан вътрешен пазар на енергия, така и на значителното 
намаляване на отделянето на въглеродни емисии от европейската енергийна 
система; 

15. призовава европейската схема за търговия с емисии да се прилага по-гъвкаво, така 
че да може да се отчитат по-добре актуалните икономически тенденции и обема на 
производството, вместо да схемата да се основава единствено на исторически 
данни; изразява убеждение, че правилата за разпределяне трябва както да 
гарантират дългосрочната сигурност на инвестициите, така и да предоставят 
гъвкави механизми в случай на икономически спад (например за избягване на 
прекомерно разпределяне);

16. насочва вниманието към нарастващото значение на технологиите за улавяне и 
съхранението на въглероден диоксид за намаляване на емисиите на СО2, и то не 
само в сектора на енергетиката; подчертава, че според пътната карта за улавяне и 
съхранение на СО2 на Международната агенция по енергетика през 2020 г. 
половината от проектите в тази област ще бъдат в индустриалния производствен 
сектор1;

17. подчертава, че разработването и внедряването на революционни технологии е от 
ключово значение в борбата срещу изменението на климата и същевременно за 
това да бъдат убедени партньорите на ЕС по целия свят, че намаляването на 
емисиите е осъществимо, без да води до загуба на конкурентоспособност и 
закриване на работни места; счита, че е от съществено значение за Европа да заеме 
водеща позиция, като например увеличи съществено разходите, свързани с научни 
изследвания относно благоприятни за климата и енергийно ефективни промишлени 
технологии като част от Рамковата програма за научни изследвания; 

Допълнителни ползи и въздействие

18. отбелязва, че според извършената от Комисията оценка поставянето на по-висока 
цел за намаляване на емисиите би довело до намаляване на вноса на нефт и 
природен газ, чийто размер може да достигне 40 млрд. евро до 2020 г., при 
предполагаема цена на нефта от 88 щатски долара за барел през 2020 г.; отбелязва, 
че зависимостта на ЕС от вноса на енергия може да бъде намалена по този начин с 
до 56%;

19. отбелязва, че приемането на по-строга цел за намаляване в рамките на СТЕ би 
довело до допълнително нарастване на цените на електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните сектори в ЕС и за потребителите;

20. отбелязва, че по отношение на международната конкурентоспособност по-големи 
усилия за смекчаване от страна на ЕС биха довели до предимство по отношение на 
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разходите за международните конкуренти на ЕС и същевременно до конкурентни 
маржове за дружествата от ЕС в областта на климатичните технологии; счита, че за 
конкурентите на ЕС подписването на международно споразумение би означало да 
се откажат от предимствата по отношение на разходите, докато конкурентният 
марж за ЕС вероятно ще остане непроменен; поради това изисква от Комисията да 
анализира въпроса дали едностранни действия на ЕС отвъд намаляването на 
емисиите на парникови газове с 20% би подействало като стимул за други държави 
да се включат в международно споразумение;

21. подчертава, че благоприятните за климата иновации в Европа са необходими за 
запазване на силни позиции в бързо разрастващия се световен пазар за технологии 
с ниски емисии на СО2;

22. изразява загриженост от факта, че изместването на иновациите в областта на 
устойчивите технологии от Европа към други части на света вече е налице; заявява, 
че според наскоро проведени проучвания от общо 50 дружества, посочени като 
лидери в чистите технологии, 24 са базирани в Азия, 22 в Съединените щати, три в 
Европа и една в Канада; подчертава, че според барометъра на Ernst&Young за 2010 
г. Китай и САЩ са най-привлекателните региони в света за разработването на 
възобновяеми източници на енергия;

Оценка на риска от изместване на въглеродните емисии

23. заявява, че в съответствие с разпоредбите на СТЕ промишлеността ще трябва да 
намали емисиите си на СО2 със 168 милиона тона до 2020 г.; посочва, че съгласно 
предложените разпоредби за сравнително оценяване значителен дял от 
сертификатите за емисии все пак ще трябва да бъдат закупени от промишлеността, 
което ще доведе до допълнителни разходи за дружествата от ЕС, с каквито техните 
световни конкуренти не трябва да се справят;

24. изразява съжаление относно факта, че допълнителното въздействие върху цените 
на електроенергията не беше отразено в достатъчна степен в прогнозата на 
Комисията за изместване на емисиите на СО2; подчертава, че 40% от 
електроенергията в ЕС се използва от промишлеността, която е засегната в 
значителна степен от всяко покачване на цената СО2 в резултат от прехвърлянето 
на разходите от страна на сектора за производство на електроенергия; 

25. отбелязва, че прогнозите за пазара на СО2 през 2020 г. значително варират от 55 
щатски долара за тон СО2, както предполагат изчисленията на Комисията, до 67 
щатски долара за тон СО2 въз основа на вариант за вътрешно намаляване с 30%; 
поради това счита прогнозите, изготвени от Комисията като част от оценката на 
риска от изместване на емисиите на СО2, за относително оптимистични и 
ненадеждни;

Други възможности и предизвикателства

26. счита, че следва да бъдат предприети стъпки за да се гарантира, че нарастването на 
разходите за труд и енергия в резултат от политиките на ЕС в областта на климата 
не води до социален дъмпинг или изместване на емисиите на СО2; поради това 
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изисква и други развити или развиващи се страни да се ангажират с подходящи или 
съпоставими усилия;

27. подчертава, че нарастването на цените на СО2 ще доведе до допълнително 
нарастване на цените на електроенергията; заявява, че всяко повишаване на цените 
на СО2 с 1 евро води до над 2 млрд. евро допълнителни разходи за обществото под 
формата на такси за електроенергия, 40% от които се падат на промишлеността; 
настоятелно призовава Комисията бързо да представи насоки за компенсиране на 
разходите за електроенергия;

28. изразява загриженост, че вносът от страни с по-ниски ограничения за СО2 е 
основната причина за нарастването с 47% на свързаните с потреблението на СО2 
емисии в ЕС в периода 1990-2006 г.; изисква от Комисията да извърши оценка по 
въпроса дали подобни тенденции са продължили в рамките на СТЕ и може да се 
засилят през третата фаза на изпълнение (20/30%); счита, че мерките за 
противодействие на подобни тенденции в потреблението, свързано с емисии на 
СО2, при условие че са справедливи и спазват правилата на СТО, може да 
помогнат за насърчаване на търговските партньори на ЕС да се включат в 
международно споразумение;

29. призовава Комисията да предприеме следните практически мерки:
 да извърши оценка на въздействието на вътрешните политики за намаляване на 

емисиите върху заетостта, включително на възможностите за намиране на 
работно място, потребностите от преквалификация и изискванията за 
образование и обучение;

 да анализира до каква степен държавите-членки изпълняват ангажиментите си 
да изразходват поне 50% от приходите от търговете за мерки за смекчаване и 
приспособяване и да предложи мерки при необходимост;

 да осигури подходящо финансиране за плана за SET;
 да насърчава ефикасното използване на структурните и кохезионните фондове 

от страна на държавите-членки, по-специално за мерки за енергийна 
ефективност;

 да въведе новаторски механизми за финансиране (като например револвиращи 
схеми);

 да определи допълнителни фондове за държавите-членки от Централна и 
Източна Европа за мерки в секторите, които не са включени в СТЕ 
(строителство, транспорт, селско стопанство);

 да отдаде приоритет на проблемите на изменението на климата и енергетиката в 
рамките на Осмата рамкова програма за научни изследвания.


