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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно преразглеждането на плана за действие относно енергийната ефективност
(2010/2107(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2006 г., озаглавено 
„План за действие относно енергийната ефективност: реализиране на потенциала“ 
(COM(2006)0545), 

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 23 януари 2008 г., озаглавено „20 % 
- 20 % до 2020 година - Възможностите на Европа пред климатичните промени“ 
(COM(2008)0030), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 ноември 2008 г., озаглавено 
„Енергийна ефективност: как да се постигне двадесетпроцентната цел“ 
(COM(2008)0772),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2007 г., озаглавено 
„Енергийна политика за Европа“ (COM(2007)0001), последвано от съобщението на 
Комисията от 13 ноември 2008 г., озаглавено „Втори стратегически енергиен 
преглед – план за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност”, съвместно 
с придружаващи документи (COM(2008)0781),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
от 13 юли 2009ºг. за създаване на програма за подпомагане на икономическото 
възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в 
областта на енергетиката (Европейската енергийна програма за възстановяване)1,

– като взе предвид Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета 
(Директива за енергийните услуги)2,

– като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси 
от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна 
информация за продуктите3,

– като взе предвид Директива 2010/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите4,

– като взе предвид документа на Комисията от 7 май 2010 г., озаглавен „Към нова 
енергийна стратегия за Европа 2011—2020 г.“, в който тя прави преглед на 

                                               
1 OВ L 200, 31.7.2009 г., стp. 31.
2 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.
3 ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.
4 ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13.
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положението,

– като взе предвид изготвеното по поръчка на Комисията независимо проучване, 
озаглавено „Данъчно облагане на служебните автомобили. Субсидии, 
благосъстояние и икономика”1,

– като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2009 г. относно втория 
стратегически преглед на енергийната политика2,

– като взе предвид член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните и на комисията по регионално развитие (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че енергоспестяването е най-ефективният по отношение на 
разходите и най-бързият начин за намаляване на емисиите на CO2 и на други 
емисии и за повишаване на сигурността на доставките и че поради тази причина 
енергийната ефективност следва да бъде ключов приоритет на всяка бъдеща
стратегия на ЕС, по-специално на стратегията „ЕС 2020”,

Б. като има предвид, че енергоспестяването предоставя икономически изгоди; като 
има предвид, че вносът на енергия от страна на ЕС нараства и че за 2007 г. възлиза 
на 332 милиарда евро, че съгласно данните на Комисията ежегодните икономически 
ползи могат да достигнат до над 1000 евро на домакинство3 и че реализирането на 
целта за енергийна ефективност е в състояние да спести на ЕС около 100 милиарда 
евро и да намали емисиите с почти 800 милиона тона годишно4,

В. като има предвид, че следва да се задълбочат усилията за постигане на целта от 20% 
енергийна ефективност до 2020 г., и като има предвид, че проследяването на 
напредъка по отношение на постигането на тази цел не е достатъчно,

Г. като има предвид, че периодът на възвръщаемост на инвестициите в енергийна 
ефективност е кратък и че инвестициите водят до създаване на работни места както 
в селските райони, така и в градовете, и като има предвид, че тези дейности до 
голяма степен не могат да бъдат възложени на външни изпълнители, по-специално 
що се отнася до строителния сектор и в рамките на МСП,

Д. като има предвид, че използването на обществени средства в револвиращите 
финансови инструменти за предоставяне на финансови стимули за мерки за 
енергийна ефективност в периоди на бюджетни ограничения предлага 

                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 OВ C 67Е, 18.3.2010 г., стр. 16.
3 СОМ (2008) 0772, стр. 4.
4 СОМ (2008) 0030, стр. 8.
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предимството, че е възможно повечето такива фондове да се поддържат за дълги 
периоди от време,

Е. като има предвид, че търсенето е движещата сила зад нарастването на 
енергопотреблението и че съществува действителна необходимост от преодоляване 
на пазарните пречки пред продукти, които увеличават енергийната ефективност,

Ж. като има предвид, че сградите са отговорни за 40% от потреблението на енергия и за 
приблизително 36% от емисиите на парникови газове в ЕС1, и като има предвид, че 
строителството е значителен елемент от икономиката на ЕС с дял от 12% от БВП на 
ЕС,

З. като има предвид, че промишлените електродвигатели консумират между 30% и 
40% от произвежданата в света електроенергия и че правилната оптимизация на 
съответните двигателни системи, на първо място чрез регулиране на скоростта, 
може да спомогне за спестяването на между 30% и 60% от консумираната енергия,

1. Спазване и прилагане на съществуващото законодателство

1. призовава Комисията да представи оценка на резултатите от усилията, положени от 
държавите-членки и Комисията; счита, че ако оценката установи незадоволително 
прилагане на стратегията и ако се очаква ЕС да не постигне своята цел за 2020 г., 
планът за действие относно енергийната ефективност следва да включва 
ангажимент от страна на Комисията да предложи допълнителни мерки на 
равнището на ЕС, като например обвързващи за държавите-членки цели за 
енергийна ефективност, които са справедливи, измерими и отчитат относителните 
стартови позиции и националните особености; счита, че методът следва да се 
основава върху абсолютното намаление на енергопотреблението, за да бъде 
гарантирана прозрачността;

2. призовава Комисията да представи амбициозен план за действие относно 
енергийната ефективност, който отчита постигнатия напредък, съвместно с всички 
мерки, съдържащи се в плана за действие за 2006 г., който укрепва прилагането на 
приетите и продължаващи да действат мерки за енергийна ефективност, както те са 
очертани в плана за действие за 2006 г., и който включва нови съответни мерки за 
постигане на целта за 2020 г.;

3. призовава за преработване на Директивата за енергийните услуги, така че тя да 
включва подход на „контролно табло” (с гъвкави цели), който предоставя на 
държавите-членки гъвкавостта да избират къде да насочват своите усилия въз 
основа на предположения с оглед на разходната ефективност и евентуалното 
енергоспестяване;

4. призовава Комисията да включи критична оценка на националните планове за 
действие в областта на енергийната ефективност и тяхното прилагане, включително 
задължителен образец за докладване, да слее докладването с Директивата за 
енергийните услуги, енергийното етикетиране и екопроектирането, за да се отнеме 

                                               
1 СОМ (2008) 0772, стр. 8.
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тежестта от държавите-членки, както и да извърши оценка на действията на всяка 
държава-членка и да ги групира, така че да бъде възможно правилното използване 
на подхода за гъвкави цели;

5. настоятелно призовава държавите-членки да установят всеобхватни програми за 
надзор над пазара и наблюдение на спазването на директивите относно сградите, 
екодизайна, енергийното етикетиране и енергийното етикетиране на гуми, по-
специално във връзка с вноса, и призовава Комисията да наблюдава прилагането на 
тези програми и при необходимост да образува производства за установяване на 
неизпълнение на задължения;

6. във връзка с влизането в сила на преработената директива, призовава Комисията 
след няколко години да извърши оценка на въздействието върху поведението на 
потребителите на задължителното посочване на схемата за енергийна маркировка в 
рекламните материали;

2. Енергийна инфраструктура (производство и пренос)

7. счита, че е необходимо по-решително съсредоточаване върху нововъведенията в 
системата, като например интелигентни мрежи, интелигентно измерване и 
съхранение, които могат да повишат енергийната ефективност;

8. призовава за преработване на директивата за КПТЕ с цел насърчаване на 
комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия и централно 
топлоснабдяване и охлаждане и насърчава държавите-членки да създадат стабилна 
и благоприятна регулаторна рамка чрез обмисляне на предоставяне на 
комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия на 
приоритетен достъп до електрическата мрежа и чрез насърчаване на използването 
на комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия и централно 
топлоснабдяване и охлаждане, както и устойчиво финансиране за КПТЕ, като 
например чрез превръщането на КПТЕ в критерий за подбор за проекти за развитие 
на градски и селски райони, финансирани от структурните фондове;

9. призовава също така държавите-членки да насърчават използването на 
комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия, като 
подпомагат изграждането и ремонта на районни отоплителни системи, а не чрез 
насърчаването на комбинираното производство на топлинна енергия и 
електроенергия като самоцел;

10. приветства продължаващата дейност на Комисията по въпросите на интелигентните 
мрежи и я призовава настоятелно да подпомага разработването на интелигентни 
мрежи чрез установяване на общи стандарти и да гарантира дългосрочна и стабилна 
хармонизирана регулаторна среда в целия ЕС;

3. Градско развитие и сгради

11. подчертава необходимостта от подпомагане на инициативи на местно и регионално 
равнище за намаляване на потреблението на енергия и на емисиите на парниковите 
газове, като например Съвета на кметовете и инициативата „Интелигентни 
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градове”;

12. призовава Комисията да извърши оценка на потенциала за ефективност в 
обществените сгради и да предложи задължителни цели за намаляване на 
потреблението на енергия в обществените сгради в държавите-членки;

13. изразява убеждение, че е от основно значение обществените органи да поемат 
водещата роля за постигане на целите на енергоспестяването; от друга страна 
признава, че съществуващите бюджетни ограничения, особено на регионално и 
местно равнище, често ограничават възможностите на обществените компетентни 
органи да извършват преки инвестиции; призовава Комисията и държавите-членки 
да намерят новаторски решения на този проблем;

14. счита, че Европейският парламент и Комисията следва да дават пример, като 
ремонтират своите сгради, така че до 2020 г. да достигнат почти нулево равнище;

15. изисква от Комисията да насърчава нови инициативи за подпомагане на ремонти на 
сгради в контекста на очакваната стратегия за новаторство, като например 
партньорства за новаторство в областта на енергийната ефективност в енергийно 
ефективни градове или градове с нулеви емисии;

16. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават въвеждането на 
сертификати за енергийни характеристики, „обслужване на едно гише” за достъп до 
техническа експертна помощ, както и финансови стимули на регионално, 
национално и европейско равнище;

17. изисква от Комисията и държавите-членки да насърчават по-широкото използване 
на енергийното обследване в дружествата и да разработят механизми, които да 
подпомагат МСП във връзка с това;

18. счита, че Комисията следва да финансира пилотни проучвания на обследване на 
енергийната ефективност на сградите, за да се установят възможностите за 
спестяване и за да бъдат убедени участниците в пазара да инвестират в енергийно 
ефективни решения;

19. изисква от Комисията да предложи минимални енергийни изисквания по отношение 
на уличното осветление, екологосъобразните обществени поръчки и енергийните 
ремонти; в този контекст настоятелно призовава Комисията в срок до 2012 г. да 
включи точна информация относно разходите за цялостния жизнен цикъл за 
обществените поръчки за осветителни инсталации;

4. ИКТ и продукти

20. призовава за бързото и правилно прилагане на директивите за енергийно 
етикетиране чрез приемане на делегирани актове относно нови енергийни продукти; 
счита, че Директивата за екодизайна следва също да обхваща продукти за големи 
сгради, промишлено оборудване, интегрирани осветителни системи в сградите, 
помпи и продукти за ефективно използване на вода, както и че следва да включва 
определение на минималните изисквания за характеристиките на сградите;
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21. призовава Комисията да предложи конкретно законодателство относно ресурсната 
ефективност на продуктите;

22. призовава Комисията да извърши оценка на възможността да се разшири обхватът 
на Директивата за сградите, като се включат в него големите сгради, включително 
изисквания за екопроектиране на продуктите, и по-специално промишлените 
електродвигатели, използвани в големите сгради;

23. призовава Комисията да извърши оценка на законодателството и да гарантира, че 
законодателството обхваща продуктите, системите и тяхната консумация на 
енергия; счита, че е необходимо да се повиши информираността на гражданите на 
ЕС относно енергийната ефективност и ефективността по отношение на ресурсите 
на потребителските и свързаните с енергопотреблението продукти; счита, че при 
извършването на оценка на консумацията на енергия следва да се разглеждат 
приложенията като цяло, а не отделните продукти;

24. приветства дейността на работната група за интелигентните измервателни уреди и 
приканва Комисията да представи няколко препоръки преди края на 2011 г., с цел 
да гарантира, че:

 интелигентните измервателни уреди се въвеждат в съответствие с графика,
предвиден в третия пакет за енергийния пазар;

 държавите-членки ще постигнат споразумение до края на 2011 г. относно 
общите характеристики на интелигентните измервателни уреди;

 Комисията и държавите-членки определят конкретна цел за броя домове, които 
към 2020 г. ще бъдат оборудвани с интелигентни измервателни уреди; 

25. призовава Комисията да включи в Стратегическия план за енергийните технологии 
елемент, свързан с разработването и популяризирането на технологии и продукти, 
насърчаващи енергийната ефективност и ефективното използване на ресурси;

5. Транспорт

26. призовава Комисията да публикува амбициозна бяла книга относно транспорта, с 
оглед на разработването на устойчива европейска политика в областта на 
транспорта, която да насърчава въвеждането на ефективни в енергийно отношение 
нови технологии и да ограничава зависимостта от изкопаеми горива, по-специално 
от нефта;

27. призовава Комисията да насърчава разработването на новаторски устройства за 
повишаване на енергийната ефективност (напр. обтекатели за камиони) и да 
разгледа възможността тяхното използване да бъде задължително, ако те се окажат 
ефективни по отношение на разходите;

28. в този контекст насърчава по-широкото използване на ефективни в енергийно 
отношение гуми и призовава Комисията да определи минимални изисквания за 
енергийна ефективност за превозните средства, купувани от публични органи, и за 
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гумите на тези превозни средства; 

29. призовава Комисията да осигури рамкови условия за развитието на електрическите 
превозни средства, по-специално по отношение на стандартизацията на софтуера за 
инфраструктурата и станциите за зареждане;

30. отново изтъква необходимостта от насърчаване на решенията за интермодален 
транспорт, както и развитието на интелигентни транспортни системи, с оглед на 
енергоспестяването в транспортния сектор (включително такси за натовареност на 
уличното движение, информационни технологии за управление на движението, 
железопътна инфраструктура и др.);

31. призовава държавите-членки да премахнат данъчните режими, които стимулират 
купуването на леки автомобили с висок разход на гориво1;

6. Стимули и финансиране

32. призовава Комисията да представи предложения относно това, как да се създаде 
рамка на ЕС от револвиращи финансови инструменти за оказване на подкрепа на 
мерките за енергийна ефективност, която да подкрепя съществуващите и прилагани 
с успех национални схеми и преносни системи (напр. чрез поделяне на риска) и 
която да насърчава създаването и усъвършенстването на схемите за енергийна 
ефективност в държавите-членки;

33. счита, че тази рамка следва да отразява опита на съществуващите револвиращи 
инструменти, предоставяни от публични финансови посредници, да включва 
съществуващите фондове на ЕС и да бъде предназначена да привлича участието на 
други публични или частни фондове, за да има възможно най-голямо влияние и да 
подкрепя финансовите програми в полза на голям брой крайни бенефициери;

34. подкрепя във връзка с това предложението на Комисията да използва 
неразпределени средства в рамките на Регламента за Европейската енергийна 
програма за възстановяване (ЕЕПВ) за създаването на специален финансов 
инструмент за оказване на подкрепа на инициативите в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемите източници на енергия и призовава Съвета 
своевременно да приеме това предложение;

35. подчертава необходимостта от по-ефикасно използване на съществуващите фондове 
на ЕС като Европейския фонд за регионално развитие за мерките в областта на 
енергийната ефективност; призовава Комисията да проучи пречките пред 
използването на по-голям дял от средствата от структурните фондове и 
Кохезионния фонд за тази цел и да предложи подходящи действия за 
преодоляването на тези пречки (напр. допълнителни мерки на ЕС за оказване на 
техническо съдействие);

36. призовава Комисията да укрепи инструментите за финансиране (напр. ELENA) и да 

                                               
1 Доклад относно данъчното облагане № 22 (2010 г.): „Company Car Taxation. Subsidies, welfare and 
economy“.
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разгледа възможността за създаване на допълнителни инструменти, финансирани в 
рамките на програмата „Интелигентна енергия“;

37. призовава Комисията да насърчава мерките на ЕС за оказване на техническо 
съдействие, предоставяно от финансови посредници (национални и международни) 
с богат опит:

 за повишаване на осведомеността и обменяне на практически опит сред 
управителните органи и публичните, както и частните финансови институции, 
относно стратегиите за финансиране и институционалните изисквания за 
оказване на подкрепа за инвестициите в областта на енергийната ефективност,

 за оказване на подкрепа на публичните и частните финансови институции при 
прилагането на съответните мерки и финансови инструменти,

 за структуриране на устойчиви и ефективни финансови инструменти за по-
ефикасно използване на наличните средства за инвестиции в областта на 
енергийната ефективност,

 за насърчаване на трансфера на най-добра практика сред държавите-членки и 
техните финансови посредници;

38. призовава Комисията да разгледа възможността да предложи ефективни мерки за 
оказване на натиск върху енергийните дружества да инвестират в областта на 
енергийната ефективност;

39. отново отправя своето искане главата относно енергийната ефективност да бъде 
подсилена в рамките на европейската политика за съседство и бъде включвана 
систематично в диалозите между ЕС и трети държави;

40. призовава Комисията да включи енергийната ефективност сред основните 
приоритети на Осмата рамкова програма за научни изследвания и да разпредели 
значителна част от средствата за подпрограми в областта на енергийната 
ефективност, подобни на текущата програма „Интелигентна енергия“; подчертава 
необходимостта от удвояване на размера на средствата за изследователска, развойна 
и демонстрационна дейност в областта на енергията, в т. ч. значително в сравнение 
с настоящото равнище увеличение в рамките на бъдещия бюджет на ЕС, в срок до 
2020 г., на средствата, предназначени по-специално за възобновяемите източници 
на енергия, интелигентните мрежи и енергийната ефективност;

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

Въведение
Енергийната ефективност е най-рентабилният и бърз начин за намаляване на емисиите 
на CO2 и други емисии. Ползите са огромни както по отношение на икономическия 
растеж, така и по отношение на разкриването на работни места. Новосъздадените 
работни места ще бъдат както в селските райони, така и в градовете, често в рамките на 
малки и средни предприятия, като става въпрос за работни места на местно равнище, 
които не могат да бъдат възлагани на външни изпълнители в други страни. Те ще бъдат 
в областта на информационните технологии, строителството и услугите.

Постигнато е много от приемането през 2006 г. на Плана за действие относно 
енергийната ефективност насам, но политическият и икономическият контекст се е 
променил значително оттогава. Поради това очевидно е необходимо да се преразгледа 
политиката на ЕС в областта на енергийната ефективност, с цел тя да се приведе в 
съответствие с настоящите приоритети и тенденции. Следва да се извърши подробна 
оценка на постиженията и недостатъците на Плана за действие за енергийна 
ефективност от 2006 г. като основа за преразглеждането на политиката на ЕС в 
областта на енергийната ефективност. Могат да се въведат мерки за насърчаване на 
енергоспестяването чрез богат набор от разнообразни инструменти на равнището на ЕС 
и на национално равнище, например етикетиране и екологични стандарти за свързаните 
с енергопотреблението продукти, консумация на енергия в сградите и много други. 
Докладчикът счита, че политиците следва да се стремят да диверсифицират средствата, 
чрез които се опитват да повишат енергийната ефективност в ЕС-27, както и че някои 
инструменти е по-удачно да бъдат използвани на национално равнище. 

Цели в областта на енергийната ефективност
Изглежда все по-очевидно, че не се очертава ЕС да постигне целта си от 20%, но 
липсват официални документи от страна на Европейската комисия по този въпрос. 
Въпреки че целите за емисиите и възобновяемите източници на енергия лесно се 
измерват и за тях се предоставят официални данни от Евростат, статистическите данни 
относно енергийната ефективност, от друга страна, водят до полемика, тъй като 
моделът PRIMES често се оспорва. При все това докладчикът счита, че Комисията носи 
отговорност за предоставянето на статистическа информация за развитието на всички 
основни елементи на енергийната политика на ЕС.

Сгради
Широко известно е, че съществува огромен потенциал за енергийна ефективност на 
сградите. Фактът, че Директивата относно енергийните характеристики на сградите 
беше преработена неотдавна затруднява евентуалното й ново преработване на този 
етап. Въпреки това значението, които имат сградите, изисква да се приложи различен 
подход — подход, който е в съответствие с принципа на субсидиарност и който не 
накърнява правото на частна собственост. Следва да разгледаме въпроса за подходящи 
финансови инструменти, както и необходимостта да се укрепят професионалното 
обучение, достъпът до информация за малките и средните предприятия и повишаването 
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на осведомеността като цяло. Следва да се постави акцент върху ремонтирането на 
съществуващите сгради, тъй като процентът на строителство на нови сгради все повече 
намалява в ЕС, а много стари сгради разполагат с много висок потенциал за 
ефективност, при условие че бъдат ремонтирани правилно.

Екопроектиране
Като общ принцип, докладчикът заема становището, че доброволните споразумения 
следва да се насърчават; при все това, в някои случаи е необходимо да се въведат 
минимални стандарти и конкретни цели като мерки за ориентиране на пазара към по-
висока степен на енергийна ефективност. Директивата относно екодизайна 
(екопроектиране) е най-ефективният инструмент на равнището на ЕС в рамките на 
политиката за енергийна ефективност и тя е важен пример за вида политика, която ЕС 
следва да се стреми да провежда. Най-обещаващият подход изглежда се основава на 
наличието на общи стандарти за пазара в ЕС като цяло, с цел активизиране на 
конкуренцията между държавите-членки, за да могат те да бъдат конкурентоспособни 
на световния пазар. 

Финансиране
В сектора на чистите технологии е необходимо да се скъси разстоянието между САЩ и 
Китай, от една страна, и ЕС, от друга. И двете страни са много по-прогресивни в 
сравнение с ЕС по отношение на приемането на законодателни мерки, които 
насърчават решенията за повишаване на енергийната ефективност. Ето защо ЕС и 
държавите-членки следва да подкрепят мерките и инструментите за увеличаване на 
финансирането. Създаването на национални фондове за енергийна ефективност, които 
подкрепят договорите за енергоспестяване, следва да се стимулира посредством 
финансов инструмент на европейско равнище.

Сключването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат, при които 
потребителите получават гарантирано енергоспестяване, има дългосрочно действие, 
тъй като инвестициите се възвръщат в срок от 2 до 15 години.   Подобен модел води до 
създаване на работни места в рамките на малките и средните предприятия, намаляване 
на разходите за енергия на потребителите и ограничаване на емисиите. 


