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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ….
(2012/2103(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно Енергийна пътна карта за 
периода до 2050 г.

– като взе предвид предложението за резолюция относно въздействието на 
фотоволтаичните съоръжения върху пасищата (B7-0186/2012),

– като взе предвид предложението за резолюция относно изграждането на централи, 
генериращи електричество от приливи и отливи (B7-0192/2012),

– като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2012 г.1 относно ангажиране със 
сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите 
граници: стратегически подход за сигурни, устойчиви и конкурентни енергийни 
доставки,

– като взе предвид своята резолюцията от 15 март 2012 г. относно Пътна карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност (2011/2095(INI))2

– като взе предвид член 48 (и член 119, параграф 2) 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, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и   комисията по 
регионално развитие (A7-0000/2012),

Цели на Енергийната пътна карта за периода до 2050 г.

1. признава ползите от това държавите членки да работят заедно за трансформиране на 
енергийната система, което трябва да започне сега; одобрява следователно 
Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. на Комисията като основа за 
предлагане на законодателни и други инициативи относно енергийната политика с 
оглед разработване на политическа рамка за периода до 2030 г., която да включва 
етапи и цели;  отбелязва, че определянето на цели в областта на енергетиката за 
2050 г. предполага паневропейско управление; следва, в духа на Съюза, стратегия, 
която ще позволи на държавите членки да си сътрудничат и да не се чувстват
ограничавани от пътната карта;

2. отбелязва, че по своята същност стратегиите, предложени за 2030 г. и 2050 г. не са 
детерминистични, а по-скоро служат като основа за  конструктивен диалог по теми, 
свързани с промишлеността, научноизследователската дейност и енергетиката;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0238.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0086.
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3. подчертава значението на енергийната политика на ЕС в разгара на икономическата 
криза; посочва потенциалната роля на енергетиката за ускоряване на растежа и 
конкурентоспособността в ЕС; призовава Комисията да предложи стратегии за след
2020 г. и да представи политическа рамка за периода до 2030 г. за европейска 
енергийна политика; насърчава държавите членки да активизират продължаващите 
си усилия за постигане на целите за 2020 г. в областта на енергийната политика на 
ЕС;

4. подчертава, че една ясна политика и регулаторна рамка ще стимулират 
необходимите инвестиции в нисковъглеродна енергия; подчертава значението на 
една енергийна стратегия, насочена към засилване на енергийната сигурност и 
икономическата конкурентоспособност на ЕС чрез мерки, като диверсифициране на 
пътищата и източниците и енергийна ефективност;

5. припомня, че е в компетенциите на всяка държава членка да определи своя енергиен 
микс; отбелязва, че Енергийната пътна карта за периода до 2050 допълва 
националните, регионалните и местните усилия за модернизиране на доставката на 
енергия; отбелязва поради това необходимостта държавите членки да работят 
заедно въз основа на общи цели, както и важната роля на ЕС; настоятелно приканва 
държавите членки и Комисията да продължат да прилагат опции, които могат да 
доведат до постигане на целта на ЕС за декарбонизация по икономически 
ефективен, сигурен и устойчив начин  и да продължат усилията си за използване 
докрай на потенциала на разходно-ефективното пестене на енергия; признава в 
същото време ползите от разработването на координиран и, когато е възможно, общ 
европейски подход;

6. приема заключенията в Енергийната пътна карта, че преходът на енергийния сектор 
в целия ЕС е технически и икономически осъществим и в дългосрочен план би 
могъл да струва по-малко, отколкото продължаването на сегашните политики при 
определени допускания;

Основни елементи на дългосрочната стратегия

7. приема заключенията в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. за сходства 
между действията, които трябва да бъдат предприети съгласно анализираните 
сценарии за трансформиране на енергийната система на ЕС, независимо от 
конкретно избрания път за постигане на енергийна система с ниска въглеродна 
интензивност до 2050 г.; счита енергията от възобновяеми източници, енергийната 
ефективност и енергийната инфраструктура за печеливши варианти, 
удовлетворяващи всички участници;

8. приема, че по-големият дял на енергията от възобновяеми източници след 2020 г. е 
ключов аспект на една по-устойчива енергийна система; отбелязва освен това, че 
всички сценарии за декарбонизация, проучени в Съобщението на Комисията 
предполагат по-високи дялове на енергията от възобновяеми източници от около 
30 % в брутното крайно потребление на енергия;

9. подчертава, че подобрената енергийна ефективност и пестенето на енергия ще 
играят важна роля в трансформирането на енергийната система и че постигането на 
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целите за 2020 г. са важна основа за по-нататъшния прогрес до 2050 г.; препоръчва в 
тази връзка енергийната ефективност да бъде включена в националните 
образователни програми на държавите членки;

10. подчертава неотложната необходимост от нова, интелигентна и гъвкава 
инфраструктура, включително интелигентни мрежи и интелигентни измервателни 
уреди, и от изцяло интегрирано мрежово планиране, с цел, наред с другото, 
интегриране на местни и по-отдалечени възобновяеми енергийни източници в целия 
ЕС, както се оказа необходимо; подчертава, освен това, неотложната необходимост 
от създаване на механизми, които да позволят финансиране от ЕС на 
инфраструктурни проекти от общ интерес;

Енергия от възобновяеми източници

11. подчертава, че един по-европейски подход към политиката в областта на енергията 
от възобновяеми източници е от ключово значение в средносрочен и дългосрочен 
план; насърчава държавите членки да работят заедно за оптимизиране на 
ефективността на разходите за развитие на енергията от възобновяеми източници и 
да гарантират инвестиране там, където инвестициите ще бъдат най-продуктивни и 
ефективни, като се отчитат специфичните характеристики на държавите членки;  
посочва в този контекст  важната роля на Комисията като посредник; посочва, че в 
дългосрочен план енергията от възобновяеми източници ще заеме централно място 
в енергийния микс на ЕС с преминаването от  технологично разработване към 
масово производство и разполагане, от малък мащаб до по-широк мащаб, 
интегриращ местни и по-отдалечени източници, и от субсидиране към 
конкурентоспособност; подчертава, че променящият се характер на възобновяемите 
енергийни източници изисква да бъдат направени промени с оглед постигане на по-
голяма пазарна интеграция; подчертава необходимостта от постепенно 
преустановяване на схемите за подпомагане с усъвършенстването на технологиите и 
веригите за доставка и с разрешаването на пазарните проблеми;

Инфраструктура и вътрешен енергиен пазар

12. подчертава, че докато държавите членки следват целта за енергийна сигурност и 
енергийна зависимост, е необходимо вниманието да бъде съсредоточено върху 
изграждането на модел на енергийна взаимозависимост чрез гарантиране на бързо 
завършване на вътрешния енергиен пазар на ЕС и инфраструктурата на 
европейската супермрежа, свързваща севера с юга и изтока със запада;  подчертава 
значението да се гарантира, че развитието на политиките и регулаторните промени в 
държавите членки ще доведат до отстраняване на оставащите тесни места в 
инфраструктурата и няма да издигнат нови бариери пред интеграцията на пазара на 
електричество, газ или енергия; подчертава освен това, че при вземането на 
решения в областта на енергийната политика във всяка национална система трябва 
да се отчита как тези решения ще се отразят на други държави членки;

13. подчертава необходимостта от напълно интегриран пазар до 2014 г.; отбелязва 
значението на пълното прилагане на законодателството в областта на вътрешния 
енергиен пазар във всички държави членки и необходимостта да се гарантира, че 
нито една държава членка и нито един регион няма да останат изолирани от 
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европейските газопреносни и електропреносни мрежи след 2015 г. и няма да смятат 
енергийната си сигурност за застрашена поради липса на подходящи връзки; 
подчертава необходимостта от отчитане на социалното въздействие при привеждане 
на цените на енергията в съответствие с разходите;

14. изтъква новите предизвикателства, като необходимостта от гъвкави ресурси в 
енергийната система (напр. гъвкаво производство, съхранение, управление на 
търсенето), които ще се появят с увеличаването на дела на енергията от 
възобновяеми източници, чието производство е неравномерно; подчертава 
необходимостта от наличието на достатъчен капацитет за гарантиране на 
сигурността на доставките на електроенергия; подчертава в тази връзка, че 
развитието на политиките в държавите членки не следва да създава нови пречки 
пред интеграцията на пазара на електроенергия или газ.

15. изразява загриженост относно забавянето на завършването на южния коридор; 
подчертава необходимостта от постигане на енергийна ефективност чрез енергийна 
диверсификация, подчертава потенциала на допълнителен коридор за втечнен 
природен газ в Източното Средиземноморие, който да служи като гъвкав източник 
на енергия и стимул за по-голяма конкуренция в рамките на вътрешния енергиен 
пазар;

16. припомня, че пазарите трябва да продължат да играят основната роля във 
финансирането на инвестициите в енергийна инфраструктура, като същевременно 
признава, че за някои проекти може да е необходима ограничена публична подкрепа 
за подсилване на частното финансиране; изтъква, че всеки принос от публичните 
финанси следва да се основава на ясни и прозрачни критерии, не следва да 
изкривява конкуренцията и следва да отчита интересите на потребителите;

17. подчертава ролята на подхода „обслужване на едно гише“ като допълнение към 
целите, които ЕС си поставя за опростяване и намаляване на бюрокрацията, като по 
този начин се ускоряват процедурите по разрешаване и издаване на разрешителни и 
се намалява административната тежест върху дружествата, искащи разрешения във 
връзка с развитието на енергийна инфраструктура, като същевременно се гарантира 
спазване на действащите правила и регламенти; призовава държавите членки да 
преразгледат процедурите си в тази връзка;

18. призовава държавите членки и международната общност да поддържат 
способността на образователните институции да осигуряват квалифицирани кадри в 
областта на енергийната безопасност, енергийната сигурност и управлението на 
отпадъците;

Ролята на отделните енергийни източници

19. изразява съгласие с Комисията, че природният газ ще бъде изключително важен за 
преобразуването на енергийната система, тъй като той представлява бърз и 
рентабилен начин за намаляване на зависимостта от други, по-замърсяващи 
изкопаеми горива и следователно намалява емисиите от парникови газове;

20. признава ключовата роля на природния газ, както при преминаването към 
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енергийна система с ниска въглеродна интензивност, така и като гъвкав резерв и 
балансиращ капацитет, при вариращи доставки на енергия от възобновяеми 
енергийни източници;

21. смята, че неконвенционалният добив на газ ще изиграе своята роля в бъдещия 
енергиен микс на ЕС и призовава Комисията и държавите членки да отчитат 
развитието около неконвенционалния добив на газ при разработването на бъдещи 
прогнозни сценарии;

22. подчертава значението на улавянето и съхранението на въглероден диоксид по пътя 
към постигане на целите за 2050 г. и декарбонизацията; подчертава, че улавянето и 
съхранението на въглероден диоксид  трябва да бъде готово до 2030 г., ако 
изкопаемите горива трябва да останат съществена част от енергийния микс; 
изтъква, че улавянето и съхранението на въглероден диоксид се явява също така 
съществена възможност за декарбонизация на редица сектори на тежката 
промишленост и че в съчетание с енергия от биомаса би могло да допринесе за 
постигането на „отрицателни въглеродни“ стойности.

23. отбелязва, че оптималното, безопасно и устойчиво използване на вътрешните 
енергийни източници и конкурентоспособността на инфраструктурата, необходима 
за стабилни доставки на вътрешна енергия или енергия от внос, включително 
рафиниране, могат да допринесат за по-голяма енергийна сигурност;

Глобални предизвикателства в областта на енергията

24. като отчита, че ЕС действа в глобален контекст, припомня заключенията на Съвета 
(Транспорт, телекомуникации и енергетика ) от ноември 2011 г. относно 
укрепването на външното измерение на енергийната политика на ЕС, 
необходимостта от разширен и по-съгласуван подход на ЕС към международните 
отношения в областта на енергетиката, за да се посрещнат предизвикателствата 
пред енергетиката и изменението на климата в глобален мащаб и да се намерят 
решения на въпросите за конкурентоспособността и изместването на въглеродни 
емисии, като същевременно се гарантират безопасни, сигурни и диверсифицирани 
доставки на енергия;

25. подчертава необходимостта от гарантиране на енергийната сигурност на ЕС чрез 
алтернативни източници на енергия и от намаляване на зависимостта от внос; 
изтъква следователно растящото значение на проучването на нефтени и газови 
находища в Средиземно море и Арктическия регион; смята, че има неотложна 
необходимост от разработване на политика на ЕС относно сондирането за нефт и 
газ в морето, включително очертаване на изключителни икономически зони на 
държавите, членки на ЕС и съответните трети държави в съответствие с 
Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), по която всички държави, членки 
на ЕС и ЕС са страни;

26. изтъква, че предоставянето на лицензионни права за сондиране и очертаването на 
изключителни икономически зони ще стане източник на противоречия с трети 
страни и че ЕС следва да поддържа висок политически профил в това отношение; 
подчертава, че енергията следва да се използва като двигател на мира, 
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сътрудничеството и стабилността;

27. отбелязва значението на едно широко сътрудничество в Арктическия регион, по-
специално сред страните в Евроатлантическото пространство; призовава 
следователно Комисията да представи холистична оценка на ползите и рисковете на 
участието на ЕС в Арктическия регион;

28. подчертава значението на задълбочаването на сътрудничеството и диалога с други 
стратегически енергийни партньори; подчертава значението на това ЕС да говори с 
един глас с трети страни по енергийните въпроси; изтъква ролята на Комисията в 
координирането и подкрепата на действията на държавите членки;

Схема за търговия с емисии (СТЕ)

29. признава, че схемата търговия с емисии е основният – макар и не единственият –
инструмент за намаляване на емисиите на промишления сектор и за насърчаване на 
инвестициите в нисковъглеродни технологии; отбелязва, че е необходимо схемата 
за търговия с емисии да се усъвършенства допълнително; отбелязва, че всяка 
промяна в схемата за търговия с емисии ще изисква внимателна оценка на 
въздействието й върху цените на електроенергията и върху конкурентоспособността 
на енергийно интензивните промишлени сектори; призовава Комисията и 
държавите членки да способстват за разработването на иновативни технологични 
решения от европейските промишлени сектори;

30. призовава ЕС да продължи да играе активна роля в международните преговори за 
глобално споразумение по въпросите на климата; счита, че дипломатическата 
дейност по въпросите на климата трябва да бъде под шапката на Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД); подчертава необходимостта ЕС да знае какви 
ще бъдат последствията от провал на преговорите за глобално споразумение по 
въпросите на климата;

Изследователска дейност, нови технологии и алтернативни горива

31. счита, че цените играят решаваща роля за инвестициите в енергетиката и 
производството на енергия; отбелязва, че политиките за насърчаване на 
производството на енергия от възобновяеми източници в различни държави членки, 
са имали както успехи, така и проблеми; изразява становището, че относително 
високите цени напоследък на изкопаемите горива насърчават развитието на 
производството на енергия от възобновяеми източници; отбелязва обаче, че в някои 
държави членки насърчаването на развитието на производството на енергия от 
възобновяеми източници чрез финансова подкрепа може да доведе до високи цени 
на енергията;

32. счита, че увеличението на сметките за енергия в Европа през последните години 
доведе до „интелигентен“, основан на здравия разум подход към енергийната 
ефективност и пестенето на енергия; смята, въпреки това, че ролята на 
информационните и комуникационните технологии в енергетиката расте; 
подчертава в този контекст ролята на интелигентните измервателни уреди, които 
предоставят на потребителите данни относно потреблението на енергия в 
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домакинствата и предприятията;

33. призовава Комисията да гарантира, че „Хоризонт 2020“ и Европейските 
партньорства за иновации съгласно инициативата „Съюз за иновации“ дават 
приоритет на необходимостта от разработване на всякакви видове устойчиви 
технологии с ниска въглеродна интензивност, за да се стимулира 
конкурентоспособността на ЕС, да се насърчат възможностите за работни места и да 
се постигне промяна в поведението на потребителите;

34. подчертава значението на по-нататъшната изследователска и развойна дейност от 
страна на индустрията относно използването на природен газ в морския сектор и в 
сектора на въздухоплаването;

35. подкрепя по-нататъшните проучвания в областта на охладителните и отоплителните 
системи с оглед изпълнение на амбициозната политика на ЕС; призовава 
публичните органи да представят оценка на местното подземно влияние с оглед 
оптимизиране на разпределянето на ресурси между геотермална енергия, шистов газ 
и други подземни ресурси и по този начин максимизиране на ползите за 
обществото;

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


