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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно настоящите предизвикателства и възможности за енергията от 
възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар
(2012/2259(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Енергията от 
възобновяеми източници:  основен участник на европейския енергиен пазар” и 
свързаните с него работни документи (COM(2012)0271),

– като взе предвид член 194, параграф 1 от ДФЕС,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно Енергийната пътна карта за 
периода до 2050 г. (COM(2011)0885),

– като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 
2003/30/ЕО,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1227/2011на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за 
търговия на едро с енергия,

– като взе предвид Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за 
отмяна на Директива 2003/54/ЕО,

– като взе предвид Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за 
отмяна на Директива 2003/55/ЕО,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по регионално развитие и комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A7-0000/2012),

А. като има предвид, че делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в 
европейския енергиен микс нараства кратко-, средно- и дългосрочно;

Б. като има предвид, че енергийната политика трябва винаги да се осъществява при 
баланс с целите за сигурност на доставките, доброто финансово управление и 
екологосъобразност;

В. като има предвид, че с енергийната политика на Съюза в дух на солидарност между 
държавите членки в рамките на осъществяването на вътрешния пазар и при 
отчитане на необходимостта от опазване и подобряване на състоянието на околната 
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среда се преследва наред с друго и целта за насърчаване на развитието на нови и 
възобновяеми енергийни източници;

Г. като има предвид, че изборът на енергийния микс попада в рамките на 
компетентност на държавите членки, съобразно европейските договори;

Д. като има предвид, че според текущи изчисления ЕС е на път да постигне целта си 
за постигане, до 2020 г., на 20-процентен дял на енергията от ВЕИ;

Е. като има предвид, че икономическата криза и кризата с дълговете в Европа все още 
не е преодоляна и че държавните бюджети са изправени пред големи 
предизвикателства;

Ж. като има предвид, че инвеститорите имат нужда от сигурност и устойчивост за 
бъдещите си инвестиции и след 2020 г.;

За полезността на възобновяемите енергийни източници

1. изразява съгласие с Комисията, че ВЕИ в Европа ще имат в бъдеще в Европа все по-
голям дял в енергоснабдяването – както това на електроенергия, така и за затопляне 
и охлаждане и за транспортния сектор, като ще намалят енергийната зависимост на 
Европа от конвенционални енергоносители;

2. подчертава, че сигурно, достъпно от ценова гледна точка и екологосъобразно 
енергоснабдяване е изключително важно за конкурентоспособността на 
европейската индустрия; във връзка с това изтъква, че преструктурирането на 
електроснабдителната система с повишаване на дела на ВЕИ трябва да се 
осъществи при разходна ефективност и същевременно не бива да накърнява 
сигурността на доставките;

3. констатира, че насърчаването на ВЕИ в държавите членки понастоящем се 
осъществява автономно и при абсолютно различни административни рамкови 
условия и чрез природните дадености в държавите членки е налице различен 
потенциал за развитие;

4. констатира, че приемането от обществото и политиците на възобновяемите 
енергийни източници е в различна степен изразено и че наличието на публични и 
частни финансови средства, които да се използват за популяризиране на ВЕИ, 
варира силно;

5. изразява загриженост, че до този момент само част от ВЕИ в енергийния пазар са 
конкурентоспособни, при което и други технологии са с близки пазарни цени; 
изразява съгласие с Комисията, че всички средства на разположение трябва да се 
използват за намаляване на разходите, така че ВЕИ да бъдат конкурентоспособни на 
пазара;

Възобновяеми енергийни източници в рамките на европейския енергиен 
вътрешен пазар
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6. констатира, че вътрешният пазар на газ и електроенергия трябва да се завърши до 
2014 г.; приветства намерението на Комисията в скоро време да докладва относно 
положението с осъществяването на енергийния вътрешен пазар;

7. констатира, че поради близо 170 различни механизми за насърчаване на ВЕИ в 
рамките на Европейския съюз възниква значителна неефективност в 
трансграничната търговия с електроенергия, тъй като те утвърждават вече 
съществуващи различия или дори ги увеличават, като по този начин се 
противопоставят на завършването на енергийния вътрешен пазар;

8. констатира, че най-голяма полза от реализирането на енергийния вътрешен пазар 
имат потребителите; подкрепя оценката на Комисията, че конкурентността трябва 
да се въведе и при ВЕИ, тъй като тя е най-добрият тласък за иновации и понижаване 
на разходите;

9. отбелязва със загриженост, че създадените с Директива 2009/28/ЕО механизми за 
сътрудничество до този момент почти не се използват; посочва констатации на
Комисията, съобразно които по-доброто използване на съществуващите 
възможности за сътрудничество би донесло значителна полза; приветства 
съобщението на Комисията, че ще разработи насоки за сътрудничество в рамките на 
ЕС; призовава държавите членки да използват по-добре възможностите за 
сътрудничество и да увеличат комуникацията помежду си;

10. подчертава, че ВЕИ трябва да се интегрират възможно най-скоро във всички 
държави членки в пълна степен в енергийния вътрешен пазар и трябва да 
изпълняват дългосрочно функции и задачи за стабилността на системата, които 
досега са изпълнявани от конвенционални енергоизточници;

Инфраструктурни изисквания

11. констатира, че преди всичко децентрализираното, осъществявано от разстояние и 
зависимо от времето доставяне на енергия от ВЕИ се нуждае от инфраструктурни 
мерки, различни от съществуващата енергийна инфраструктура, развита единствено 
въз основата на конвенционални енергоизточници;

12. констатира, че развитието на ВЕИ с променливи доставки до този момент изисква 
неналичен резервен капацитет на конвенционално електропроизводство, за да 
гарантира сигурността на доставките; отбелязва, че изграждането на резервен 
капацитет е свързано със значителни разходи; отбелязва, че все повече се налага 
насърчаването му, с цел увеличаване на икономическата привлекателност на 
изграждането или получаването на конвенционални резерви; отхвърля конкуренция 
по отношение на държавни помощи между източниците на енергия и изисква 
енергиен пазар, ориентиран спрямо принципите на пазарната икономика;

13. подчертава, че когато заемат твърде голям дял в енергийния микс, възобновяемите 
енергийни източници поставят наличната мрежова инфраструктура пред огромни 
предизвикателства; установява, че повишеното захранване от възобновяеми 
енергийни източници накърнява в значителна степен сигурността на доставките в 
някои държави членки; изразява загриженост, че съгласно Европейска мрежа на 
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операторите на преносни системи за електроенергия всички претоварвания в 
европейските енергийни мрежи са пряко или непряко свързани със захранването от 
ВЕИ;

14. констатира, че най-добрите и конкурентоспособни обекти за ВЕИ често пъти са 
географски значително отдалечени от потребителските центрове; констатира, че 
тези обекти могат да бъдат използвани с изграждането на преносни мрежи;

15. констатира, че решителното разработване на ВЕИ и тяхното обусловено от 
метеорологичните условия и отдалечено от натоварването доставяне може да 
предизвиква некоординирани трансгранични енергийни потоци в други държави 
членки („кръгови потоци“) и в тези случай нараства необходимостта от все по.чести 
намеси в натоварването с цел запазване на сигурността на доставките, когато 
разработването не бива съпровождано от необходимото изграждане на мрежа; 
изразява загриженост относно състоянието на изграждането на мрежова 
инфраструктура в държавите членки;

16. подчертава, че са необходими технологии за съхранение на електроенергия с цел 
включване на ВЕИ в енергоснабдяването; припомня спешната необходимост от 
допълнителни научни изследвания в областта на съхраняването на електроенергия;

17. изразява убеждението, че в бъдеще ИКТ ще играят по-голяма роля в доставките на 
енергия и за управлението на ВЕИ; приканва Комисията да представи своевременно 
предложения за разработване, популяризиране и стандартизиране на интелигентни 
мрежи и броячи за електроенергия; подчертава, че в допълнение към сигурността на 
планирането от страна на доставчиците важна роля трябва да играят също така 
приемането от страна на потребителите и защитата на данните;

18. подчертава, че по-нататъшното разработване на ВЕИ ще променя непрестанно 
ландшафта в Европа; констатира, че приемането на ВЕИ от обществото може да 
бъде постигнато единствено чрез прозрачни процедури за териториално устройство, 
строителство и получаване на разрешения с участие на всички заинтересовани 
участници;

Международно сътрудничество и търговия

19. осъзнава факта, че световните пазари за ВЕИ нарастват и че с тяхна помощ могат да 
бъдат упражнявани положителни въздействия по отношение на разходите и по-
нататъшното развитие на съществуващите технологии;

20. подчертава, че неразрешените нарушения на конкуренцията на пазара са 
неприемливи; приканва Комисията да приключи в най-кратък срок текущите 
състезателни процедури; подчертава, че свободните световни пазари предлагат най-
добрите предпоставки за растеж на ВЕИ; подчертава, че трябва да продължи 
премахването на ограниченията върху търговията; приканва Комисията да не налага 
никакви търговски препятствия за готови продукти или съставни части на 
технологии, които се използват за ВЕИ;
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21. подчертава, че е необходимо да бъде засилено сътрудничеството със съденсите на 
ЕС държави в областта на енергийната политика;  подчертава, че особено в региона 
на Средиземно море съществуват големи възможности за производство на 
електроенергия от ВЕИ; напомня за потенциала на проекти като Desertec и Helios, 
както и на допълнителното развитие на производството на електроенергия от 
водноелектрически централи в Норвегия и Швейцария;

Иновации, научни изследвания и развойна дейност

22. констатира, че в областта на ВЕИ Европа заема водещи позиции в технологично
отношение; подчертава особения принос на МСП в тази област; подчертава, че 
единствено иновациите, научните изследвания и развойната дейност могат да 
гарантират водещата в технологично отношение позиция на ЕС на пазара на 
технологии за ВЕИ;

23. изразява загриженост поради факта, че научните изследвания и развойната дейност 
в част от отрасъла на ВЕИ са били пренебрегвани, което отчасти е довело до 
икономически затруднения; подчертава необходимостта от инвестиции в по-
нататъшното доразвиване на съществуващите технологии с цел постигане или 
съхранение на конкурентоспособността;

24. приветства заявеното от Комисията намерение през 2013 г. да представи съобщение 
по въпросите на политиката в областта на енергийните технологии; приканва 
Комисията да съсредоточи своето внимание върху технологиите за съхранение;

Европейска рамка за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми 
източници

25. подчертава, че понастоящем държавите членки използват приблизително 170 
различни видове системи за насърчаване; подчертава, че това насърчаване е довело 
до голям растеж, но че системите за насърчаване са отчасти твърде скъпи и налагат 
значителни финансови тежести на потребителите, без да им е бил даден 
предварителен избор; констатира, че въпреки субсидиите до настоящия момент в 
сравнение с традиционните методи на производство ВЕИ са могли да достигнат 
единствено частична конкурентоспособност в отделни области или съответно в 
региони с благоприятно географско местоположение;

26. подчертава, че в някои държави членки цените на електроенергия за крайните 
потребители и за промишлеността са сравнително високи поради намеса от страна 
на държавата; припомня, че през 2010 г. 22% от домакинствата в ЕС са били 
обезпокоени, че няма да бъдат в състояние да погасят сметките си за 
електроенергия, и приема, че междувременно тази тенденция най-вероятно се е 
изострила; подчертава, че енергийната бедност трябва да бъде избягвана и че 
конкурентоспособността на промишлеността не трябва да бъде възпрепятствана;

27. предупреждава, че определените твърде високи суми за финансиране чрез 
свърхкомпенсация потискат технологичния напредък и могат да възпрепятстват 
пазарната интеграция, тъй като те намаляват стимулите за разработване на 
новаторски и ефективни по отношение на разходите продукти;
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28. приветства изявлението на Комисията, че ще работи за изготвяне на насоки за 
доказани практики и за реформиране на националните разпоредби за субсидиране 
на ВЕИ; приканва Комисията да представи тези насоки в най-кратък срок, но 
същевременно изразява убеждението, че насоките за доказани практики са само 
една първа стъпка и че трябва да се работи за постепенно прекратяване на 
националните системи за подпомагане, които обаче не трябва да бъдат променяни с 
обратно действие или да бъдат изоставяни, тъй като това би дало ужасен сигнал на 
инвеститорите;

29. изразява убеждението, че единствено една приложима в целия ЕС система за 
подпомагане позволява на ВЕИ да разгърнат своя потенциал във възможно най-
ефективната по отношение ’а разходите рамка; съзира решаващи предимства в един 
технологично неутрален европейски пазар за ВЕИ, в който доставчиците на енергия 
трябва да произвеждат предварително определен дял от своето производство на 
енергия от ВЕИ и тези предварително определени дялове могат да бъдат постигани 
посредством търговия със сертификати, които могат да бъдат търгувани на пазар за 
такива сертификати; констатира, че опитът в държавите членки сочи, че при 
неизпълнение са необходими парични санкции в голям размер, за да се осигури 
постигането на дяловете;

30. приканва Комисията да представи в най-кратък срок предложение за европейска 
система за подпомагане, в която пазарът на сертификати за възобновяема енергия 
ще позволява на различните технологии да се конкурират на територията на ЕС;

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


